
 

 

  



Пояснювальна записка 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни  
 

Мета: формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України; вдосконалювати 

компетентності щодо використання хмарних сервісів та технологій в 

соціально-педагогічних системах; застосовувати освітні теорії та методології 

у педагогічній діяльності, керувати навчальними/розвивальними проектами; 

вдосконалювати професiйну майстерність на основi модернiзацiї змiсту, 

форм i методiв навчання, впровадження iнновацiйних технологiй у 

навчальний процес. 

 

Основними завданнями курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв є: 

– ознайомлення з положеннями нового закону України «Про повну 

загальну середню освіту»; 

– формування вмінь та навичок із визначення місця та ролі спеціальних 

законів в системі освітнього законодавства; 

– удосконалення навичок роботи із локальними нормативно-правовими 

актами в галузі освіти; 

– вивчення нормативно-правової бази освiти, охорони дитинства і 

охорони працi в Українi; 

–  ознайомлення з використанням хмарних сервісів в соціально-

педагогічних системах (використання Office Web Apps-додатків, електронні 

журнали і щоденники, он-лайн сервіси для учбового процесу, спілкування, 

тестування, електронна пошта з доменом школи та інші); 

– вивчення особливостей роботи із хмарними сервісами для 

проведення моніторингових досліджень, технології роботи із хмарними 

додатками створення презентацій; 

 

Очікувані результати навчання: 

– відтворювати основні положення закону «Про повну загальну 

середню освіту» в частині регулювання освітнього процесу; 

– класифікувати нормативно-правові акти у сфері освіти; 

– аналізувати положення локальних нормативно-правових актів у 

сфері освіти на відповідність положенням спеціальним законам; 

– відтворювати особливості роботи із хмарними сервісами для 

проведення моніторингових досліджень, технологію роботи із хмарними 

додатками створення презентацій; 

–  створювати та пояснювати використання систем дистанційного 

навчання для проведення моніторингових досліджень; 

– створювати  он-лайн тести за допомогою хмарних додатків; 

– володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації  

освітнього процесу, уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні 



проекти: поняття про управління навчальним процесом, технологічний підхід 

до нього; визначення дидактичного проектування як суті методичної 

діяльності вчителя; характеристику складу дидактичних проектів та алгоритм 

їх розробки; специфіку дидактичних проектів різних рівнів: спеціальності, 

навчальних дисциплін, окремих тем та занять; 

 

 

 

 

  



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв трудового навчання 

 

№з/п Теми Години 

очні самостійна 

робота 

разом 

1. Нормативно-правова база навчального 

процесу в закладах загальної середньої 

освіти / професійної (професійно-

технологічної) освіти 

2  2  4  

2. Інформаційно-комунікаційні та марні 

технології в освітньому процесі 

2 2 4 

2.1 Використання хмарних сервісів в 

соціально-педагогічних системах 

1  1 

2.2 Використання хмарних технологій у 

соціально-педагогічних системах 

1  1 

2.3. Створення інструментарію для 

проведення моніторингових досліджень 

 1 1 

2.4. Розробка хмарних систем проведення 

моніторингових досліджень 

 1 1  

3.  Сучасні підходи до педагогічного 

проектування  

2 2 4 

3.1. Загальна характеристика дидактичного 

проектування.    

Поняття проектування, його технічне 

походження. Особливості педагогічного 

проектування, рівні та етапи 

проектування 

1 1 2 

3.2. Послідовність дидактичного 

проектування загальноосвітньої  

підготовки у закладах освіти 

1 1 2 

4. Трудове навчання. Швейні технології 4 6 10  

4.1 Початкова обробка основних деталей 

штанів та спідниць. Обробка дрібних 

деталей 

1 2 3 

4.2 Особливості обробки кишень штанів і 

спідниць 

1 2 3 

4.3  Обробка застібок спідниць і штанів 2 2 4 

4.4. Обробка верхнього зрізу та низу штанів 

і спідниць. Заключна обробка виробів 

   

Всього: 12 18 30 

  



П Р О Г Р А М А 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв 

  

 ТЕМА 1. Правові засади регулювання освітнього процесу в 

закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 

освіти 
Система повної загальної середньої освіти. Заклади загальної середньої 

освіти. Тривалість навчання на кожному рівні. Мова навчання. Застосування 

мов національних меншин в освітньому процесі. Право на загальну середню 

освіту. Порядок реалізації права доступу до повної загальної середньої 

освіти. 

Поняття та зміст освітнього процесу. Цикли організації освітнього 

процесу на кожному рівні загальної середньої освіти. Структура навчального 

року. Тривалість навчальних занять.  

Нормативні документи в системі загальної середньої освіти. Типова 

освітня програма та типовий навчальний план. Освітня програма та 

навчальний план конкретного закладу освіти: особливості формування. 

Складники освітньої програми. Порядок затвердження освітніх програм. 

Порядок формування класів у закладах загальної середньої освіти. 

Гранична наповнюваність класів. Порядок переведення учнів на наступний 

рік навчання. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня. 

Оцінювання знань учнів. 

 

ТЕМА 2. Інформаційно-комунікаційні та марні технології в 

освітньому процесі 

Тема 2.1. Використання хмарних сервісів в соціально-педагогічних 

системах 

Введення в хмарні технології. Педагогічні, психологічні та фізіологічні 

передумови використання хмарних технологій в соціально-педагогічних 

системах. Розвиток хмарних технологій навчання. Використання хмарних 

сховищ даних для спільного доступу до освітніх ресурсів 

Тема 2.2. Використання хмарних технологій у соціально-педагогічних 

системах 

Особливості роботи із хмарними сервісами для проведення 

моніторингових досліджень, робота із хмарними додатками створення 

презентацій. Використання систем дистанційного навчання для проведення 

моніторингових досліджень. Створення он-лайн тестів за допомогою 

хмарних додатків. 

Тема 2.3. Створення інструментарію для проведення моніторингових 

досліджень.  

Створення Google-блогів та визначення їх особливості використання у 

професійній діяльності. Знайомство з хмарними технологіями створення 

електронних підручників. Хмарні мультимедійні додатки для проведення 

моніторингових досліджень. 



Тема 2.4. Розробка хмарних систем проведення моніторингових 

досліджень. 

Особливості проведення моніторингових досліджень в соціально-

педагогічних системах. Створення систем хмарного моніторингу.   

  

ТЕМА 3. Сучасні підходи до педагогічного проектування 

3.1.Загальна характеристика дидактичного проектування.    

Поняття проектування, його технічне походження. Особливості 

педагогічного проектування, рівні та етапи проектування.   

3.2. Послідовність дидактичного проектування загальноосвітньої  

підготовки у закладах освіти  

 

ТЕМА 4.Трудове навчання. Швейні технології 

Тема 4.1. Початкова обробка основних деталей штанів та спідниць. 

обробка дрібних деталей 

До початкової обробки основних деталей спідниць і штанів відносять: 

волого-теплову обробку основних деталей, обробку виточок, складок, 

рельєфних швів, з'єднання з кокетками, обробку кишень, шлиць, обробку 

підкладки і з'єднання основних деталей з підкладкою. 

У деяких моделях штанів (класичного крою з матеріалів, що 

піддаються, волого-тепловій обробці) для додання форми потрібно 

виконувати ВТО деталей до з'єднання з підкладкою, що зумовлюється 

конструкцією штанів і волокнистим складом матеріалу. 

Виточки створюють необхідне облягання фігури від лінії талії до стегон. 

В залежності від моделі виточки можуть бути зшивними по довжині, 

переходити у м'які або запрасовані складки. 

Рельєфні шви в спідницях і штанах в залежності від моделі 

обробляють зшивним швом з обметаними зрізами, настрочним швом з 

відкритими зрізами, настрочним швом із закритим зрізом або накладним 

швом із закритим зрізом. Кокетку до виробу пришивають настрочним або 

накладним швами. 

Шліци, розрізи є декоративним елементом виробу і в той же час 

виконують утилітарні функції, забезпечуючи свободу руху людини і 

збереження форми виробу в процесі носіння. 

В спідницях підкладку розташовують під заднім полотнищем, або під 

всім виробом, зберігаючи виріб від витягування. У чоловічих штанах 

підкладку розташовують під передніми частинами штанів для збільшення 

терміну носіння виробу.  
 

Тема 4.2. Особливості обробки кишень штанів і спідниць  

Кишені розташовують на передніх і на задніх полотнищах спідниць 

(частинах штанів). За зовнішнім виглядом кишені дуже різноманітні: 

прорізні ( «в рамку», з клапанами, з листочками), накладні, в швах і т. ін. 

Кармани прикрашають оздоблювальними складками, защипами, 

хлястиками, навісними і прорізними петлями, ґудзиками, вишивкою і т.ін.  



Обробка прорізних кишень спідниць і штанів багато в чому аналогічна 

обробці кишень пальто, жакетів, але має певні особливості. Так, прорізні 

кишені розташовують або на правій задній частині штанів (спідниць) або 

на двох задніх частинах. В кишенях відсутні поздовжники: їх роль виконує 

верхня підкладка кишені, в якій нитка основи проходить паралельно 

прорізу кишені. Перед з'єднанням деталей з боку вивороту деталі 

підкладають верхню підкладку кишені. Деталі пришивають з лицьового 

боку основної деталі. Розрізання входу в кишеню виконують із 

захопленням верхньої підкладки кишені. Зріз нижньої обшивки 

настрочують на верхню підкладку кишені, відігнувши в сторону основну 

деталь. Зрізи підкладки кишені обробляють подвійним швом або зшивним 

швом з обметаними або окантованими зрізами. Нижня підкладка кишені 

доходить до верхнього зрізу штанів і входить в шов пришивання поясу. В 

кишенях на задніх частинах брюк обов'язкова наявність застібки, тобто 

петлі (прорізної або навісної) і ґудзиків. При обробці прорізного кишені з 

клапаном виконують клапан фігурної форми і відсутня прокладка клапану.  

 

Тема 4.3. Обробка застібок спідниць і штанів 

Технологічна послідовність обробки бічних швів залежить від виду 

застібки. В залежності від моделі застібки в спідницях можуть бути різними: 

застібка-«блискавка», на гачки, петлі або ґудзики. 

Застібка на тасьму - «блискавка» має ряд переваг порівняно з іншими 

видами застібок (красивий зовнішній вигляд, зручність в експлуатації, 

простота в обробці). Обробляють застібку у верхній частині лівого бічного 

шва або середнього шва. Застібку в спідниці на гачки обробляють до 

з'єднання бічних зрізів, а застібку на тасьму «блискавка» обробляють після 

з'єднання полотнищ спідниці.  

У чоловічих штанях застібку на петлі та ґудзики або на тасьму-

блискавку розташовують спереду в середньому шві. Застібку по переду штанів 

виконують закритою на гульфик і відкосок. У чоловічих штанах гульфик 

розміщують на лівій передній частині штанів, відкосок—на правій. 

Застібку в штанах в залежності від конструкції виконують з відрізними 

або суцільнокроєними гульфиком і відкоском. Засобами застібки можуть 

бути петлі і ґудзики або застібка-блискавка.  

 

Тема 4.4. Обробка верхнього зрізу та низу штанів і спідниць. 

заключна обробка виробів 

Верхній зріз спідниці залежно від моделі може бути оброблений 

корсажною тасьмою, поясом, обшивкою або швом у підгин. Обробку низу 

штанів можна виконати  без манжет (швом у підгин), або з манжетами. 

Обробки низу спідниці виконують швом у підгин з закритим 

зрізом; швом з подвійним підгином з закритим зрізом, який 

застосовується при обробці сильно сипучих тканин; з відкритим зрізом 

у підгин, з обметаним зрізом, закріпленим машинної човниковою 

строчкою, або клейовий павутинкою або прикріплений на машині 



потаємного стібка; або окантуванням, перекриванням зрізу тасьмою; 

обшиванням низу обшивкою з обметаним верхнім зрізом, закріпленим 

на машині човникового стібка або на машині потаємного стібка або 

наскрізною строчкою 

Під час заключної обробки на виробах намічають і обметують петлі на 

поясі, в оздоблювальних деталях, видаляють нитки стібків, очищають від 

виробничого пилу. З лицьового боку виробу видаляють ласи і отпарюють 

праскою. 
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