
ВОРКШОП 

«Педагогічний конструктор 
навчального заняття» 

Бıлоцеркıвський фаховий коледж сервıсу та дизайну

Студія педагогічної фасилітації



ВОРКШОП

Воркшоп – це навчальний захід (на рівні
із семінаром, тренінгом, курсом,
стажуванням), на якому учасники
отримують знання самостійно

Слово «воркшоп» походить від
англійського «workshop», дослівний

переклад терміну – «робоча майстерня».

Основні відмінності воркшопу від 
заходів іншого типу:

▪ висока інтенсивність групової взаємодії, 

▪ активність і самостійність учасників, 

▪ актуальний досвід й особисте 
переживання.



Професійні та особистісні якості педагога

Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним,
найдорожчим, що є в житті, - з людиною.
Від нас, від нашого вміння, майстерності,
мистецтва, мудрості залежить її життя,
здоров’я, розум, характер, воля,
громадянське й інтелектуальне обличчя,
її місце і роль у житті, її щастя.

В.О.Сухомлинський



Мета: домогтися використовувати знання у вирішенні нових
нестандартних пізнавальних і практичних завдань;
активізувати творчий потенціал кожного педагога; сприяти особистісному
зростанню, розкриттю здібностей на основі суб'єкт-суб'єктного
спілкування, розуміння та довіри;
сформувати впевненість у правильному виборі професії; сприяти
формуванню комунікативних умінь та навичок.

Мета – усвідомлене передбачення
бажаного результату діяльності

Хто не знає, в яку гавань пливе, 
Для того немає попутного вітру.

Луцій Анней Сенека



Виховна: розвивати комунікативні навички при роботі в колективі, повагу до праці
та обраної професії, виховання дисциплінованості, сумлінності, відповідальності за
результати праці, ініціативності, почуття поваги до товаришів, екологічної культури,
національної свідомості, моральних якостей здобувачів освіти як особистостей,
розвивати навички конструктивного співробітництва в колективі; розвивати
партнерські моделі поведінки під час групової роботи тощо.

Навчальна (освітня, дидактична): домогтися міцного та усвідомленого засвоєння
системи загальнотехнічних і спеціальних знань, основних ідей та методів
навчального предмета/дисципліни; сформувати вміння щодо застосування
теоретичних знань на практиці; сформувати вміння пояснювати факти на підставі
причинно-наслідкових зв'язків; використовувати знання у вирішенні нових
нестандартних пізнавальних і практичних завдань, формування готовності до
оволодіння сучасними виробничими технологіями тощо;

Розвиваюча: формування механізмів мислення (логічного, критичного, технічного, 
системного, аналітичного, раціонального, асоціативного, творчого); сприяння 
розвитку професійно грамотної мови, пам'яті, пізнавальної активності та 
професійної самостійності, вмінь до планування та самоконтролю діяльності; 
формування наукового світогляду, вмінь самостійно працювати з літературою 
тощо; 



1) асоціативний;

2) проблемний;

3) ігровий;

4) ілюстративний;

5) інтелектуальний;

6) діалоговий

Актуалізація опорних знань (відтворення раніше
засвоєних знань, на які спирається вивчення

нового навчального матеріалу, а також їх
застосування у новій ситуації) 
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Існують різні підходи до виявлення
та констатації професійно важливих
якостей педагога

1) освітньо-кваліфікаційний (А.М. Алексюк, Є.Ф. Зеєр, Н.Г.Ничкало та ін.);

2) соціально-особистісний (І.Д. Бех, Г.П. Васянович, А.В. Мудрик,
В.В.Рибалка та ін.);

3) творчо-креативний О.А. Дубасенюк, В.А. Кан-Калік, С.Д. Максименко,
В.О. Моляко, С.О. Сисоєва, та ін.);

4) технологічний (О.М. Пєхота, І.П. Підласий, С.І. Подмазін, М.Г. Чобітько,
І.С. Якиманська та ін.);

5) розвивальний (О.А. Дубасенюк, В.Н. Максимова, Г.К. Селєвко та ін.);

6) інші



Професійні та особистісні якості педагога

1) великий ресурс педагогічної діяльності – здатність до виконання
педагогічної діяльності (любов до дітей, ораторський дар,
літературний дар тощо);

2) творчість, креативність;

3) широкий інтелект, міждисциплінарні знання – інтелектуальні
здібності (широкий кругозір, енциклопедичні знання, прагнення до
самоосвіти тощо);

4) професійна вмотивованість (любов до дітей, свідомий вибір
педагогічної професії, ґрунтовна вища освіта тощо);

5) особистісно-вольові якості (працездатність, наполегливість,
здатність все розпочати спочатку, перемагати труднощі, сила волі
тощо);

6) зовнішні та внутрішні чинники (сприятливе освітнє середовище,
вплив сильних особистостей тощо)



Пам'ятка (Ш. Амонашвілі)

Будь обережний! 

Не помилися! 

Не зашкодь! 

Будь надією для учня! 

Даруй себе дітям! 

Знай, чого прагнеш! 

Постійно шукай у дитині
багатство її душі!

Будь терплячим в очікуванні  
дива і будь готовий  до 
зустрічі з ним у дитині!



Мотива́ція (з лат. movere)
— спонукання до дії; 
динамічний процес 
фізіологічного та 
психологічного плану, 
керуючий поведінкою 
людини, який визначає її 
організованість, активність і 
стійкість; здатність людини 
діяльнісно  задовольняти свої 
потреби.

Мотивація навчання (може проводитися як до 
актуалізації, так і після неї. Вказується значущість теми 

у майбутній професійний діяльності; наводяться дані, 
спрямовані на формування позитивної мотивації, 

пізнавального інтересу до що вивчається) 



Мотив - це те, що зумовлює прагнення людини до
даної, а не якої-небудь іншої мети

Мотив як 
намір

Мотив як 
ціль

Мотив як 
спонукання

Мотив як 
потреба

Мотив як 
стан

Мотив як 
оцінювання

Мотив як 
емоції

Мотив як 
стійкі 

властивості 
особистості

ЗАВДАННЯ: Дослідження «мотиваторів» 

Приклад
Притча. Йшли три чоловіки по вулиці з важким камінням.
Перехожий спитав у них, що вони роблять. “Мені наказали, і я
повинен його нести”, - відповів один. “Мені заплатили, щоб я
його переніс”, - сказав другий. “Я будую храм”, - відповів третій.
Різні люди можуть виконувати однакову роботу з різних причин.



Семінар
Обговорення плану (повинно відбуватися на попередніх
заняттях)
Визначення навчального матеріалу для підготовки

здобувачів освіти до семінару (відбувається на
попередньому занятті)
Узагальнення теоретичного навчального матеріалу за
планом

Лекція
Запис плану лекції (тези або конспект лекції) 
та викладення (вивчення) нового матеріалу 

Практичне заняття
Формування професійних вмінь і навичок
Ознайомлення здобувачів освіти з інструкцією і методикою
виконання практичної (лабораторної) роботи
Ознайомлення здобувачів освіти з правилами техніки
безпеки
Закріплення знань здобувачів освіти (поетапне самостійне
виконання практичної (лабораторної) роботи)
Звіти здобувачів освіти про виконану роботу

Основна частина



Ефективними методами під час основної частини заняття є:

• робота в парах та малих групах;

• читання з визначенням опорних слів;

• читання з маркуванням;

• “тонкі” і “товсті” запитання тощо;

• Т-таблиця;

• спитайте у автора;

• ажурна пилка (мозаїка);

• дискусія;

• карта поняття (Інтелект-карта).

«Читання з маркуванням»

Прочитавши речення, треба поряд поставити 
відповідну позначку:

+ — відома інформація;

! — нова інформація;

? — здивувала, зацікавила;

— — заперечує тому, що знаю.

Система позначок дає можливість здобувачам 
освіти активізувати розумові операції, співставити
своє розуміння прочитаного порівняно з тим, що 

вже знає. Так виникає зв'язок між відомим та 
невідомим, створюються умови для формування 

інформаційних компетентностей здобувачів освіти.

Обов’язкові елементи розвитку 
критичного мислення у здобувачів 

освіти – індивідуальний пошук та обмін 
ідеями в групах чи загальному колі



Кругообіг емоцій в освітньому процесі



Американський генерал Д. Ейзенхауер, який став 34-м
президентом США, запропонував свою методику визначення
пріоритетності завдань і зробив її стандартом своєї роботи.
Практика показує, що досить часто багато часу й енергії
витрачається на термінові, але не найважливіші справи.

Ейзенхауер запропонував правило, що є
допоміжним засобом у тих випадках, коли
треба швидко ухвалити рішення, якій справі
(завданню) надати перевагу. Згідно з цим
правилом, пріоритети встановлюються за
такими критеріями, як важливість і
терміновість.

Матриця Ейзенхауера





Для визначення пріоритетності справ також використовується принцип
Парето, або «золота пропорція планування часу». Італійський економіст
Вільфредо Парето, застосовуючи відкрите у 1897 р. Джозефом Мозесом
Юраном співвідношення 80:20, помітив, що 80% власності в Італії належить
20% її населення.
Цей так званий принцип Парето пізніше почали застосовувати в усіх сферах
життя. Згідно з емпіричним принципом Парето, у тайм-менеджменті
пропонується вважати, що:
20% усіх справ дають бажаний результат, тому необхідно визначити саме
ті 20% справ, які матимуть найбільший вплив – забезпечать успіх;
достатньо 20% своїх зусиль спрямувати на справді важливі (пріоритетні)
справи й ви отримаєте 80% результату

Принцип Парето

Час: 80% роботи робиться за останні 20% відведеного часу; 
Продажі: 20% покупців купує 80% товарів; 
Зубна паста: 20% зубної пасти на кінчику тюбика 
витрачається в 4 рази довше, ніж весь тюбик; 
Одяг: 20% одягу ми надягаємо 80% часу; 
Інтернет: 80% людей відвідують лише 20% сайтів (хотіли б 
ми виявитися в цих 20%). І т.д.





Найважливіший для розвитку 
критичного мислення у 

здобувачів освіти, бо його 
основними завданнями є 

узагальнення, систематизація 
(але не відтворення!) вивченого 

й рефлексія щодо процесу і 
результатів освітньої діяльності. 

Рефлексія, або підбиття підсумків

Зазвичай підбиття підсумків триває до 10 хвилин.



Оцінювання знань

Прізвище, ім’я 
Оцініть себе за кожним з визначених напрямів від 0 до 2 балів. 
1. Ви брали активну участь у роботі групи. 
2. Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група. 
3. Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочували їх до роботи. 
4. Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим. 
5. Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед. 
6. Ви доповідали про результати групової роботи. 
Усього балів: 

Картка оцінювання знань 

Прізвище, 
ім’я

Самооцінка Оцінка 
лідера

Оцінка 
педагога

Підсумкова

Оцінювання здобувачем освіти особистої участі в роботі малої групи 



Чи отримали ви сьогодні новий досвід? Який саме?

Що вам вдалося покласти у скарбничку вашого досвіду?

Яка інформація, який досвід були найбільш корисними для вас? 

Що з того, що засвоїли сьогодні під час нашої роботи ви готові 
застосувати у своїй професійній діяльності?

Про що ви хотіли б дізнатися більше?

Які думки, почуття викликала у вас ця робота?



1) Перший рядок: один іменник – назва поняття.

2) Другий рядок: два прикметники – описання
поняття.

3) Третій рядок: три дієслова – визначення дії.

4) Четвертий рядок: фраза з чотирьох слів – виражає
відношення до теми.

5) П’ятий рядок: одне слово (синонім до теми) –
відображення змісту чи формулювання висновку.

«Сенкан (п’ятирядок)»

(французька стратегія – вірш у п’ять рядків)
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