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Нац�ональна програма здоров’я 

та розвитку осв�ти за
п�дтримкою IT сектора України
Кожен осв�тянин має право
прийняти участь в програм�
«Здоровий вчитель» за умови
оф�ц�йного працевлаштування в
навчальному заклад� осв�ти.

Детальн�ше за посиланням:

https://fond.nppu.org

Великоднi традицiйнi онлайн
майстер-класи студентiв та
викладачiв ХНПУ  �мен� Г.С.

Сковороди шукйте на оф�ц�йн�й
стор�нц� соц�альної мереж�  Facebook

#SkovorodaFamily #ХНПУ #Easter

#KhNPU #майстер_клас #поради
#Великдень

2022 року  на державному р�вн�
в�дзначатиметься 300-р�ччя в�д
дня народження нашого видатного
земляка Григор�я Сковороди.

Протягом 2021 року кожна область
готується до  знаменной дати:

розробляють тематичн� туристичн�
маршрути Україною,  зд�йснюють
реставрац�ю �сторичних м�ст,

орган�зовують випуск
презентац�йної й сувен�рної
продукц�ї.  Читати докладн�ше 
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https://www.facebook.com/groups/1029347057130340
https://www.facebook.com/groups/1029347057130340
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/25342-kharkivshchina-gotuetsya-do-vidznachennya-300-richchya-z-dnya-narodzhennya-grigoriya-skovorodi
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/25342-kharkivshchina-gotuetsya-do-vidznachennya-300-richchya-z-dnya-narodzhennya-grigoriya-skovorodi


Автор: 

Олениця:

Автор:

Кабан: 

Олениця: 

 З гори спустилась Олениця
Смілива, горда і струнка 

І побачив Кабана привіталася вона.

Пан Кабан, мої Вітання!

Як життя і процвітання?

Голову Кабан підняв,

Розлютившись їй сказав:

Да ти що, не зрозуміла
Підійти отак посміла
Що Кабан я не простий
Рід наш визнан видатний!

Ти негідна і проста,

І до речі, ще й дурна!

Звуть мене вже не Кабан,

А почесно названий Баран!

І на публіку я граю…
Вівці шкуру одягаю!

Прошу вибачити, пан, 

 Благородіє, Кабан!

Бо ми судимо по-справжньому
Не за словами та одежею,

А за справами належними.

Ви ж так само, як завжди 

Землю риєте й ламаєте тини. 

Сказати хочу на останнє я – 

Свині – далеко до Коня!

 

Звернувся якось Шершень 

до Бджоли:

Скажи мені, Бджола,

ти ж наче не дурна, 

Ти цілий день той мед збираєш, 

Себе на грам не поважаєш!

Щоб він дістався людям!.. Ха-ха-ха!

Що за сенс в твоїм труді?
Дістається він же не тобі?
А замість нагороди, навіть смерть!..

Люблять мед і люди, і ведмідь, 

Так і ти, поважний дурень, полюбляєш!..

Незрівнянну радість доставляє
Нам його збирання, аніж споживання.

А без праці – не життя!

Хто із мудрістю і совістю живе, 

Той нізащо чужого не краде.

У праці він завжди радіє, 
І здолати все зуміє! 
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До 300-річчя від дня народження Г.Сковорода

кандидат педагогічних наук, доцент,  
доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди

 

Бакай Світлана

П
ед

аг
ог

іч
на

 т
во

рч
іс

ть

Байка «Олениця та кабан»
Байка «Бджола та Шершень»
Автор: 

Шершень:

Бджола:

Автор: 

 



МІЙ НАЙДОРОЖЧИЙ СКАРБ

Автор: Бакай Світлана

Ця маленька історія про
безмежну любов до КНИГИ. 
Ви, безумовно, відчуваєте цю
любов протягом життя... 
забажається глибоко зітхнути й
усвідомити, що саме ці
сторінки, як дитячі мрії
прилетіли до тебе з далеких
минулих часів…

З самого дитинства мої батьки привчали мене любові до книги. 

Я читала все підряд – дитячі вірші, казки, оповідання, згодом  твори української та
всесвітньої класики. Любов до читання – це навик, який можна і потрібно
прищеплювати з самісінького дитинства. Але тоді ще не існувало настільки
розвинутого світу ґаджетів та соціальних мереж, тому батькам було простіше 

 виховати у мені любов до літератури загалом і читання зокрема. 

Я упевнена, що найкраще працює власний приклад. Я бачила, як читають мої батьки,

і сама тягнулася до книжок. Вже досить дорослою, мама зробила мені надзвичайний
подарунок.

У це важко було повірити. Переді мною лежали книги більш,  ніж 100-річної давнини:

дитячі вірші, казки, оповідання про дітей та тварин з яскравими ілюстраціями. Мама
розповіла історію, що цей скарб від прабабусі, але не всі книжки, нажаль,

збереглися до наших часів. Ці старовинні книги відомого видавництва І.Ситіна.

Зацікавлена, я одразу приступила до читання, де кожну сторінку пам’ятаю й досі, і з
задоволенням сьогодні читаємо разом із сином. Які ж кумедні, захоплені, добрі
тексти цих книг!
 

Сьогодні дорослі мають зрозуміти, що швидше за все їхні діти не будуть читати, якщо
не приділити цьому увагу, зусилля і час. Безумовно, приклад завжди впливає, навіть
зачитати уривок з дорослої книжки та обговорити описану ситуацію з дитиною.

Примушувати дитину читати чи застосовувати читання як покарання – це найкращий
спосіб, як відбити у неї охоту від книжки назавжди.

Мені дуже хочеться, щоб моя дитина зростала з книгою у руках, адже читаючи, він
матиме доступ до безцінних скарбів. Таке дивне відчуття, ніби зазирнула в інше,

життя, епоху, інший світ. Тому, хочеться поділитися з Вами, шановні, про відомого
книговидавця Івана Дмитровича Ситіна. 
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Ситін Іван Дмитрович – засновник і голова одного з найвизначніших

видавництв та поліграфічного підприємства дореволюційної епохи

першої чверті ХХ століття. Син бідного селянина та писаря, який

закінчив 3 класи початкової грамоти, а згодом прикажчик книжково-

картинної та кушнірської лавки купця П.Шарапова, власник маленької

літографії та, нарешті, найкрупніший книговидавець та просвітитель

кінця ХІХ-початку ХХ століття, – ось такий життєвий шлях.

Іноземні видавці багатьох країн були у захваті від його оригінальних

прийомів ведення бізнесу. Девіз книговидавця І.Ситіна – «Швидко!

Доступно! Дешево!»

Іван Ситін друкував величезними тиражами твори радянських авторів

та зарубіжної класики для простого народу, загальнодоступні серії

книг, брошури з різних галузей знань, журнали «Навколо світу»,

«Книгознавство», підручники і навчальні посібники. 

Кожен магазин Ситіна, крім роздрібної торгівлі, займався оптовими

операціями. Він також представив ідею доставки книг і журналів на

заводи і фабрики за каталогом. Замовлення на доставку на основі

каталогу були зроблені протягом 2-10 днів. 

У наступні роки він видає шкільні підручники, дитячі й науково-

популярні книги, зокрема серію «Бібліотека для самоосвіти»,

«Народну енциклопедію наукових і прикладних знань», «Військову

енциклопедію», «Дитячу енциклопедію». 

Саме він, Іван Дмитрович Ситін, першим в імперії став друкувати книги

ціною в 1 копійку! І всупереч вченим прогнозам створив неможливе –

розтормошив глибинку, приохотив цю колосальну масу людей до

читання. Для дітей видавалися абетки, казки різних народів, повісті,

оповідання, збірки віршів, авторські казки О.Пушкіна. В.Жуковского,

братів Грімм, Ш. Перро. 

Особливою пристрастю Івана Ситіна була дитяча література. Він

наситив ринок дешевими виданнями підручників для початкової

школи, казками, пізнавальними книжками і перекладами. Але

найбільшу популярність йому принесла «Дитяча енциклопедія» в 10

томах. Випускалися дитячі журнали «Друг дітей», «Бджілка»,

«Маленький світ». До 1916 року було видано понад 440 підручників і

посібників для початкових класів школи, а «Буквар» перевидавався

протягом 30 років, а також дитячі журнали «Друг дітей», «Маленькій

Світ» та окремі оповідання та казки. Ціна його видань становила 80

копійок за 100 примірників. 

«Життя для книги»
(до 170-річчя від дня народження книговидавця і
просвітителя Ситіна І.Д.)

(21.01.1851 – 24.11.1934)

«За своє життя і вірив і вірю в одну силу, яка допомагає

мені долати всі труднощі життя…

Я вірю в майбутнє освіти людини, в силу світла і знань…» -

одна з останніх цитат видавця Івана Ситіна.

«Мій видавничий досвід і все моє життя серед книжок 
підтвердили мене в думці, що є тільки дві умови, 

які забезпечують успіх книги: - дуже доступні;- дуже цікаві. 
Це дві мети, які я переслідував все своє життя»

 І.Д.Ситін
 

К 1917 року І.Ситін мав два книжних магазина у м. Харкові та м. Києві.
Всеросійську популярність Іван Дмитрович Ситін придбав не відразу. Тільки
завдяки щоденній праці він став тим, ким і залишився в історії культури XX

століття, - одним з найцікавіших і процвітаючих видавців, чиє ім'я стало
своєрідним символом. Правда, пізніше читачі якось перестали
усвідомлювати авторство багатьох його винаходів. Тепер мало хто знає, що
саме Ситіну належить, наприклад, ідея видання дешевих книг, а також
знаменитих відривних календарів. Він зумів розвернути своє підприємство в
країні, велика частина населення якої була неписьменною, але долучалася
до знань завдяки його зусиллям.

Л Ь В И Н Ы Й  Р Ы К  М А Р Т  В Ы П У С К  2

Джерело:https://srcaltufevo.ru/uk/kto-takoi-i-d-sytin-ivan-dmitrievich-sytin---urozhenec-kostromskoi-zemli--.html
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Особливістю закладів професійної 
(професійної – технічної освіти) є наявність у навчальному
процесі виробничого навчання, під час якого здобувачі освіти
формують навчально професійні навички та вміння. Оскільки
виробниченавчання становить значну частку навчального
процесу , то вважаю доцільним використання виховних
елементів під час формування професійних навичок з метою
формування свідомого громадянина патріота своєї країни.

Український народ багатий своїми традиціями, звичаями,

обрядами і звісно ж різноманіттям смачнючих страв, тому мені
як кухарю досить легко в своїй роботі поєднувати народні
традиції та вимоги навчальної програми, спонукаючи моїх учнів
до творчого переосмислення традиційних підходів у
приготування страв, розробки інструкційно – технологічної
документації нових страв з урахуванням сімейних традицій.

Так на приклад: вивчення теми технологія приготування
дріжджового опарного тіста співпала зі святом Великодня  і я
запропонувала дітям обмінятися сімейними рецептами
обрядової страви «Пасха». Рецепт який сподобався групі
найбільше на воджу нижче. Окрім цього діти отримали
можливість не лише опанувати навички приготування виробів з
дріжджового тіста а познайомитися ближче з традиціями та
обрядами свого народу, поділитися секретами сімейних страв,

визначити особливості різних рецептур усвідомити як від
рецептури приготування залежить кінцевий результат.

7

 Майстер клас з приготування обрядової страви «Пасха»

 Майстер виробничого навчання Регіонального центру професійної освіти ресторанного будівельного
та автотранспортного сервісу Харківської області
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Молоко – 0,5 л
Дріжджі сухі – 1 пачка (11г)
Або дріжджі сирі – 50 г
Цукор – 2 склянки
Сіль – 0,5 ч. ложки

 

Борошно - 9 склянок
Маргарин – 300 грам
Яйце - 6 штук
Родзинки - 150 г
Ванілін – 2г(за смаком)

 

Продукти:



ТЕХНОЛОГІЯ
ПРИГОТУВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ
ПРИГОТУВАННЯ

Готуємо опару
Молоко (0,5 л) вилити в
каструлю.

Додати сухі дріжджі (або 30
г звичайних дріжджів)
1/2 склянки цукру,
розмішати

 Молоко злегка підігріти
(температура близько 40
градусів). Підготовлене
молоко вилити у велику
миску, де буде тісто

Виготовляємо тісто

Відокремити жовтки від
білків. 

 6 жовтків розтерти з 1,5
склянки цукру

До жовтків додати цукор,
що залишився - 1,5
склянки. 

 до білого кольору, додати
ванілін.

Тісто викласти у форму, змащену маслом і обсипану борошном (форму заповнити на 1/3
тестом), нехай ще трохи постоїть (близько 20 хвилин).
 Форми поставити в духовку на середню полицю. Випікати кулічі в духовці (не вище 150
градусів) 1,5 години. Якщо зверху підгоратиме, то покласти вологий папір.
Нвші кулічіготові.
Прикрасити кулічі на свій смак. 
СМАЧНОГО :)

300 г маргарину викласти в каструльку, поставити
на вогонь. На самому маленькому вогні розтопити
(до теплого стану).
Білки посолити, збити. Опара на той час підійшла.

Додати ще близько 6 ст. борошна, перемішати
спочатку ложкою.

Ізюм помити, залити окропом. Потім обсушити
рушником, обваляти в борошні.
Тісто підійшло. Додати до нього родзинки.

Форми змастити маслом і обсипати борошном.

У миску до опари додати підготовлені жовтки,
половину маргарину і білки теж в тісто.

На дошку насипати трохи борошна, покласти тісто.
Тісто місити руками. Руки очистити, вимити,
змастити маргарином і місити. Знову очистити
руки, змастити і місити поки тісто не перестане
прилипати до рук.
Покласти тісто в миску, накрити рушником і знову
поставити в тепле місце на 1,5-2 години.

Закласти його в тісто. 

Включити духовку

Борошно просіяти через сито. До молока додати 3
склянки борошна, розмішати.
Накрити миску рушником, поставити в тепле місце на
1,5-2 години (щоб збільшилося в об'ємі вдвічі).
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Для успішного соціально-економічного та інноваційного
розвитку держави сьогоденні реалії потребують від сучасної
освіти не просто висококваліфікованих фахівців, а творчих, 
 всебічно розвинених, відповідальних громадян, активних і
підприємливих особистостей в будь-якій галузі. Не важливо,

яку освіту здобуває учень або студент – вищу чи професійну
(професійно-технічну) – він повинен набути основних ключових
компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для
успішної життєдіяльності та можливості успішного
працевлаштування. 

Однією з таких ключових компетентностей є комунікативна
компетентність, яка передбачає спроможність особи відповідно
до ситуації ефективно виражати ідеї, почуття, пояснювати та
обговорювати факти, явища, події, обґрунтовувати свої погляди
та переконання в усній і письмовій формі у різних особистісних
і соціальних контекстах (побутових, навчальних, громадських
тощо), спираючись на мовний і мовленнєвий досвід, мовні
норми у спілкуванні, соціокультурні реалії та особливості
міжкультурної комунікації (1).Особливо важливим є розвиток
саме комунікативних здібностейдля тих професій, які
безпосередньо пов’язані з комунікацією, і не тільки рідною, а й
іноземною мовами. І серед таких професій – професія
офіціанта, бо в її основі лежить постійне спілкування з людьми
різного соціального стану, обслуговування як місцевих так і
іноземних відвідувачів. 

Професійне спрямування у вивченні англійської мови сприяє
суттєвому підвищенню кваліфікації майбутніх фахівців, формує
в них стійку мотивацію до вивчення іноземної мови, а головне -

формує в учнів професійні мовні компетенції. 
В Регіональному центрі професійної освіти ресторанного,

будівельного та автотранспортного сервісу Харківської області
завжди приділялась велика увага розвитку комунікативних
здібностей у майбутніх офіціантів при викладанні англійської
мови. Для цього були розроблені та систематизовані
різноманітні навчальні та дидактичні матеріали: словники
професійної термінології для професії «Офіціант», навчальний
посібник «Англійська мова для офіціантів»; матеріали для
практичних та лабораторних робіт, аудіо- та відеододатки.   При
проведенні практичних робіт широко застосовувався метод
рольової гри “At theRestaurant”, під час якої учні могли
почергово виступати в ролі офіціантів і відвідувачів.  Цей метод
дає змогу формувати не тільки навички спілкування та
володіння іноземною мовою, а й власне професійні навички
офіціанта, бо лабораторно-практичні роботи проводяться в
реальних умовах сучасного ресторану на базі навчальної
лабораторії «Офіціант. Бармен». 

А удосконалити набуті навички  учні можуть під час виробничої
практики безпосередньо у закладах ресторанного
господарства.

Зрозуміло, що через ті корективи, які вніс карантин у
повсякденне життя, наш навчальний заклад, як і всі заклади
професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області,
перейшов на дистанційне навчання. Але це не тільки не
загальмувало освітній процес,а навпаки, дозволило його
удосконалити, дало можливість застосувати нові форми та
методи дистанційної роботи, відкрило для викладачів та учнів
безмежний цифровий простір. Під час дистанційного навчання
для повторення професійної лексики використовується сервіс
Learningapps.org,завдяки якому можна легко і швидко створити
інтерактивні вправи різних рівнів складності: вікторини,

кросворди, пазли тощо. Для більш складних вправ, з
використанням аудіо- та відеододатків використовується сервіс
LIVEWORKSHEETS. У створенні тестових завдань допомагає
освітня платформа «На урок». Безперечно, справжній офіціант
повинен постійно тренувати свої професійні навички, в тому
числі й комунікативні, і тому він не може не потребувати живого
активного спілкування. Саме таке спілкування нам забезпечує
платформа Zoom. Завдяки їй, викладач може демонструвати
презентації, відео- та аудіо файли, а учні можуть
відпрацьовувати реальні виробничі  ситуації, активно
обговорювати проблеми, з якими вони зустрічалися під час
виробничої практики, ділитися своїм досвідом тощо. Отже, наші
учні мають змогу повноцінно брати участь в освітньому
процесі, розвивати та удосконалювати навички володіння
іноземною мовою, комунікативні навички, а також свої
професійні вміння і здібності. А викладач знаходиться в
постійному пошуку все нових і нових можливостей
удосконалити процес розвитку комунікативних здібностей у
майбутніх офіціантів.

Інтеграція України в Європу, розвиток туризму, залучення
інвесторів, проведення міжнародних конкурсів, фестивалів,

спортивних змагань, сприяє розвитку галузі ресторанного
бізнесу. Останнім часом відкрилося багато ресторанів, кафе, що
спеціалізуються на іноземній кухні. А володіння іноземною
мовою стає невід’ємною частиною повсякдення і обов’язковою
характеристикою висококваліфікованого сучасного робітника.І
тому кожний відвідувач очікує побачити вихованого, освіченого
офіціанта, який без зайвих клопотів користується іноземними
мовами і дарує гарний настрій і приємне спілкування. Такими є
випускники Регіонального центру професійної освіти
ресторанного, будівельного та автотранспортного сервісу
Харківської області.
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Розвиток комунікативних здібностей у майбутніх офіціантів при викладанні іноземної мови 

за професійним спрямуванням

викладач іноземної мови Регіонального центру професійної освіти  ресторанного, будівельного 
та автотранспортного сервісу Харківської області,  спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Варич  Олена



 Коли мова йде про інформаційну безпеку, перше що спадає на
думку це вміння розпізнавати різноманітні шахрайські схеми,

рекламні та маркетингові пастки, фейки. Але одразу ж постає
питання, чому незважаючи на те що держава приділяє чимало
уваги освітній та просвітницькій діяльності з цього питання, ми
маємо такі невтішні результати? 

Темі інформаційної та цифрової безпеки виділено чималу частку
ефірного часу провідних українських телеканалів, створено
безліч просвітницьких ресурсів, а в навчальних закладах мало
не з перших днів діти починають опановувати ази цифрової та
інформаційної безпеки, і все ж не зважаючи на всі ці запобіжні
заходи незалежно від віку і рівня освіченості з року в рік люди
стають жертвами одних і тих же шахрайських схем, легковажно
ставляться до фейкової інформації не усвідомлюючи рівня її
небезпечності. Звісно ж все можна списати на злочинний геній,

чи на низьку якість освітнього та просвітницького продукту, але
слід зауважити що в сучасному світі пошук і верифікація
інформації потребують значно менших витрат часу та ресурсів
ніж ще кілька десятиліть тому. Освітній простір стрімко
змінюється, оновлюється розвивається, обмінюється
розробками та досягненнями на міжнародному рівні, надаючи
таким чином доступ до передових освітніх технологій широким
верствам населення, створюючи сприятливі умови для оцінки
ефективності освітніх продуктів і їх вибору. Тобто виходить що
якісний освітній продукт є, часу і ваги приділяємо достатньо а
результати маємо досить низькі. Що ж є причиною таких
низьких результатів? Які шляхи вирішення?

Причин насправді багато, але основні криються в
інформаційно- комунікаційному середовищі навчальних
закладів.

Природне бажання створити безпечний простір для молоді
спонукає батьківську громадськість та педагогічні колективи
створювати штучне умовно-безпечне середовище в навчальних
закладах, забуваючи при цьому, що ми маємо навчити долати 

 труднощі, самостійно вирішувати проблеми, розпізнавати
загрози і уникати їх, а не створювати тепличні максимально
комфортні умови позбавляючи дітей можливості формувати
практичні навички і уміння які неодмінно знадобляться їм у
дорослому житті.
Маючи досвід роботи з дітьми різних вікових груп помітила
досить небезпечну тенденцію до зниження зацікавленості у
питаннях захисту особистої інформації, а небезпеку фейкової
вони взагалі не усвідомлюють.

 Так, наприклад, учні 5-6 класів з зацікавленням ставляться до
вивчення теми інформаційної безпеки, а от уже учні 9-11

впевнені що ця тема їм непотрібна, оскільки нічого нового вони
для себе не почують. Слід зауважити що в чомусь вони таки
праві, вивчення питань інформаційної безпеки зводиться до
надання чітких інструкцій та рекомендацій з уникнення ризиків
та протидії зловмисникам, практична ж частина містить,

зазвичай, проходження тестування та вправи спрямовані на
закріплення та повторення матеріалу: учні колективно
формують інструкцію протидії загрозам і фейкам. Такий підхід
не позбавлений ефективності, але повторюючи з року в рік
одну і туж інформацію, виконуючи однотипні вправи ми
формуємо у молоді хибну впевненість у їх здатності протидіяти
загрозам інформаційного характеру, які по суті не є
статичними, хоча й мають певні класичні ознаки, вони постійно
трансформуються і видозмінюються. Тому важливо навчити
молодь виявляти ці загрози і застосовувати базові інструкції з
запобігання підлаштовуючи їх під конкретний випадок.
Пропоную вам вправи які допоможуть, не лише зробити
вивчення теми інформаційної безпеки більш цікавим для дітей,

а й наочно покажуть реальний стан їхньої інформаційної
захищеності, виявлять можливі загрози та шляхи їх усунення.
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Усіченко Олена 
викладач інформатики Регіонального центру професійної освіти  ресторанного, будівельного 

та автотранспортного сервісу Харківської області,  аспірантка ХНПУ імені Г.С. Сковороди

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНО –КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ



Ділимо учнів на дві групи (у випадковому порядку) шахраїв і
маркетологів, учасники мають проаналізувати аккаунт
однокласника (з його згоди) у соціальних мережах з позиції
отриманої ролі (шахрая чи маркетолога) і запропонувати як
можна використати отриману інформацію в своїх цілях.           
 (час виконання 10хв.) 

Презентують результати аналізу, вказуючи на слабкі місця
 Колективно розробляють рекомендації по усуненню загроз.

 

 

Більш ресурсозатратна для вчителя, але саме вона демонструє
справжню небезпечність фейків і сприяє формуванню цілої низки
корисних умінь і навичок в тому числі і інтелектуально-оцінювальних
умінь.

Вчитель має знайти реальні фейкові публікації (що призвели до
фінансових, репутаційних, політичних втрат тощо.) та їх спростування. 

1. Пропонує учням визначити чи є фейковою запропонована
публікація.

2. Оскільки вона фейкова пропонує учням дати відповіді на наступні
питання:

·Які будуть наслідки такої публікації (короткострокові, довгострокові)?
·Хто може бути замовником, як його виявити?

·Які негативні наслідки цієї публікації для держави, суспільства,

особисто для них?
3. Демонструє спростування фейку та інформацію щодо реальних
наслідків даної публікації.

 

Такі вправи вимагають від вчителя значно більше
часу на підготовку, глибшого занурення у
проблематику питань інформаційної безпеки, але
й значно ефективніше формують практичні
навички з захисту власної інформації, сприяють
усвідомленню небезпечності фейкової інформації та
формують навички з її виявлення.

 

11

 Шахрай і Маркетолог

 Машина часу

 (учні 10-11класів)У цієї вправи може бути другий етап проведений через
певний проміжок часу спрямований на перевірку
результативності першого етапу. 
Учні аналізують ті ж профілі у соціальних мережах що й у
попередньому етапі і знову намагаються використати
розміщену інформацію у певних цілях.
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Книга радості: вічне щастя в мінливому світі

Далай-лама XIV, Десмонд Туту

Світові духовні лідери, лауреати Нобелівської премії миру, Далай-лама і Десмонд
Туту діляться секретами, що допоможуть поглянути на себе і власне життя по-

новому. Автори навчать, як досягнути духовної гармонії, розкажуть про причини
виникнення негативних емоцій і про те, як давати їм раду. Радість закладено в
кожному з нас, це почуття не залежить від соціального статусу, матеріального
добробуту, сім'ї чи кар'єри. Стань щасливішим уже сьогодні! Блискучий, мудрий
і корисний подарунок читачам від двох чудових духовних майстрів дарує надію
на те, що радість можлива навіть у найважчих умовах, і в книжці описано чіткий
шлях її досягнення.

Несвідомий брендинг

Дуглас ван Праєт

Упродовж усього життя нас оточують бренди: одяг, їжа, розваги, всесвітньо відомі
імена. Їх усіх об’єднує одне — вони хочуть нам сподобатися. І багатьом це
вдається настільки, що ми не уявляємо свого повсякдення без них. Але як? Який
секрет успіху тих чи інших брендів? Чому хтось водномить досягає успіху і злітає
на вершину популярності, а інші компанії в той же час втрачають усе через один
необдуманий маркетинговий крок? Відповідь криється в людській підсвідомості.
Несвідомий брендинг — ось сфера багаторічних досліджень Дугласа ван Праєта.

Книжка буде цікавою як людям, зайнятим у сфері маркетингу, так і покупцям, до
яких ми з вами належимо. Автор не претендує на новизну пропонованого
матеріалу, про що прямо і говорить. У книжці є багато посилань на різні джерела,

які стосуються як маркетингу, так і нейробіології. Із «Несвідомого брендингу» ви
дізнаєтеся, як наше прагнення до соціалізації та визнання впливає на кожен
найменший вибір тоді, коли ми самі цього не усвідомлюємо.

Запрошуємо до співпраці

 
Педагогічний дайджест «Еврика» створений як простір для ненаукових публікацій нашої великої Сковородинівської
спільноти. Тут потрібно писати виключно за власним бажанням про свої захоплення, вподобання, професійні досягнення,

хобі, ділитися думками та новинами. «Еврика» – бо знайшли формат, де можна бути собою, не озираючись. Для наповнення
наступних випусків дайджесту чекаємо на Ваші есе, новини, огляди, майстер-класи, поезію.

Засновник— Науково-методичний тренінговий центр соціального та професійного розвитку людини Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди
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