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Урок 39-40 

Портфоліо в професійній діяльності людини 

Орієнтовний Проєкт “Розвиток моєї кар’єри” 

 

Тема уроку:  «Поняття професійної кар’єри. 

Вивчити фактори, що впливають на професійну кар’єру (особистісні, 

службові, виробничі, соціально-економічні тощо)».  

Мета уроку: 

Навчальна: формування  важливої  складової  інформатичної  

компетентності  учнів  — ключових  компетенцій,  необхідних  для  

впевненого  та  ефективного  використання  інформаційних  технологій  для  

розв’язання реальних  життєвих  задач;    вміння  успішно  взаємодіяти  та  

творчо працювати у складі групи. 

Мета  роботи  досягається  насамперед  через  практичне  

оволодіння навичками  роботи  з  різноплановими  задачами,  виконання  

завдань,  що  потребують  комплексного  та  інтегрованого  підходу,  із  

застосуванням  кількох  інформаційних  технологій. 

Проєкт - цепевнезавдання з визначенимивихіднимиданими й 

встановленими результатами (цілями), 

щообумовлюютьспосібйоговирішення. 

Структура Проєкту: 

Мета та завдання   

          Основну частину 

          Закладні можливі ризики 

           Висновок. 

 Саме через історичну і суспільну необхідність за останні 50 років 

сформувалось управління Проєктами, або Проєкт-менеджмент (Рrojekt-

Мanаgement), як самостійна професійна галузь діяльності, що дає змогу 



 

здійснювати Проєкти різних типів і масштабів за допомогою адекватного 

мислення і раціональних способів дій.» 

 

• Доповідь «Установлення контакту з аудиторією».   

 

«Найвищий прояв майстерності публічного виступу - це контакт зі 

слухачами, тобто спільність психічного стану оратора й аудиторії. 

Цевиникає на основі спільної розумової діяльності, подібних емоційних 

переживань.  Ставлення оратора  до предмета промови, його 

зацікавленість, переконаність викликають у слухачів відповідну реакцію. Як 

говорить прислів'я, слово належить наполовину тому, хто говорить, і 

наполовину тому, хтослухає. Головні показники взаєморозуміння   - 

позитивна реакція на слова виступаючого, зовнішнє вираження уваги у 

слухачів (їхня поза, зосереджений погляд, вигукисхвалення,  посмішки, сміх, 

оплески), «робоча» тиша в залі. Контакт - величина перемінна. Вінможе 

бути повним (зівсієюаудиторією) і неповним, стійким і хитким  в різні 

фрагменти проголошення промови. 

Щоб завоювати аудиторію, треба установити з нею і 

постійнопідтримувати, зоровий контакт. Виступаючийзвичайноповільно 

обводить поглядомслухачів. 

Перед початком промовивитримуютьневеликупсихологічну паузу - 5 - 

7 секунд. 

Яка б не цікавабула тема, увагааудиторіїзгодомпритупляється. ЇЇ  

необхіднопідтримувати за допомогоюнаступнихораторськихприйомів: 

  прийомпитання - відповіді. Оратор ставить питання і сам на них 

відповідає,висуваєможливісумніви і заперечення, з'ясовуєїх і доходить  

певнихвисновків. 

 



 

Перехідвід монологу до діалогу (полеміки) дозволяєприлучити до 

процесуобговоренняокремихучасників, активізуватитим самим 

їхнійінтерес…» 

 

• Доповідь «Підготовка  до  захисту  Проєкту.  

Основи  публічного  виступу». 

 

«Представлення Проєкту не можливе без публичного виступу. 

Процеспідготовки включаєдекилькаетапів. 

Слід правильнопідбирати тему Проєкт,  якаб підкреслила 

йогоактуальність. 

Слід приділятиувагуриториці, тобто чітковимовляти слова, а 

такожслідкувати за тембром,говоритигучно,алей незанадто голосно. 

Доповідач мсаєбути одягнутим нейтральн – так,щоб невідволікати 

на себеувагу  аудиторії. 

У наш час інформаційнитехнології широко застосовуються у процесі 

представлення Проєктіві зараз випобачите, як це відбувається насправді. 

  

 

• Проведення тренінгів з подальшим аналізом 

помилок (якщо вони були допущені). 

 

Вправа «Розвиток метафоричного мислення». 

• Мета: навчитисьпідбиративдаліметафори при 

діловійрозмові, щобзробитиїїбільшвиразною та яскравою. 

• Завдання. Підберітьметафори для кожної з 

наведенихнижче фраз і заповніть пропуски. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проєкт «Роль всесвітньої мережі Інтернет у нашому житті»  

    Розглянемо етапи роботи над Проєктом на прикладі Проєкту «Роль 

всесвітньої мережі Інтернет у нашому житті». 

    Мета Проєкту: 

        • дослідити, яке місце займає Інтернет в нашому житті; 

        • дізнатись, які небезпеки та можливості приховує в собі мережа; 

        • підготувати рекомендації для активних користувачів Інтернету. 

    Тривалість Проєкту: 4 уроки. 

        У ході виконання Проєкту ви проаналізуєте користь та можливу шкоду 

від Інтернету та знайдете відповідь на питання: як не заблукати у всесвітній 

мережі. Вхідне тестування покаже, чи існують у вас проблеми в користуванні 

Інтернетом, а якщо існують, то які саме. Для пошуку шляхів вирішення 

проблеми потрібно визначити основні тематичні питання Проєкту. Далі ви 

об’єднаєтесь в групи для роботи над питанням, яке вас зацікавило. 



 

Результати роботи варто оформити як презентацію, в якій підбиваються 

підсумки роботи всіх груп учнів. 

     

    Працюючи над завданнями Проєкту, ви маєте змогу: 

        • вдосконалити навички користування інтернет-ресурсами; 

        • навчитися знаходити причинно-наслідкові зв’язки між подіями; 

        • навчитися узагальнювати інформацію; 

        • навчитися швидко шукати та критично оцінювати інформацію, 

подавати її у найкращій для сприйняття формі. 

    Для планування і контроль за виконанням завдань Проєкту доцільно 

створити інформаційну модель Проєкту у формі карти знань:  

 

 
 

 

    



 

 На етапі подання результатів Проєкту група учнів повинна створити звіт 

про результати виконання завдань Проєкту у вигляді текстового 

документа або презентації.  

    Звіт повинний містити такі відомості: 

    • мета Проєкту; 

    • ключове і тематичні питання Проєкту; 

    • задачі, які розв’язувались у ході виконання Проєкту; 

    • URL-адреси сайтів, на яких знайшли необхідні дані; 

    • результати виконання завдань Проєкту; 

    • висновки, які учасники Проєкту зробили на основі результатів виконання 

завдань; 

    • аналіз досягнення мети Проєкту. 

    Завершальним етапом роботи над Проєктом є його публічний захист, в 

ході якого відбувається презентація звіту про результати виконання завдань 

Проєкту. Ви повинні оцінити рівень подачі та оформлення результатів 

дослідження кожної групи за чітко прописаними критеріями оцінювання. 

    Зробимо висновки: робота над Проєктом дозволяє вам спробувати свої 

сили, перевірити знання і показати публічно досягнутий результат. Це 

діяльність, спрямована на розв’язування цікавої проблеми, що носить 

практичний характер, має важливе прикладне значення. 

    Запитання для самоперевірки:  

        1. Що таке навчальний Проєкт? 

        2. Які бувають Проєкти? 

        3. З яких етапів складається робота над Проєктом? 

        4. Які відомості повинен містити звіт про результати виконання завдань 

Проєкту? 

        5. Яку допомогу в навчанні ви отримуєте в Інтернеті? 

        6. Які засоби захисту від інтернет-небезпеки ви використовуєте? 

Виконану роботу надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 


