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Шановні учасники конференції! 
 

Сучасний стан реформування системи освіти України характеризується змінами в 

усіх її підсистемах і ланках. При цьому зміст реформ, що запроваджуються в освіті, 

зумовлений не лише об’єктивними вимогами часу, а й станом самої системи освіти. 

З прийняттям Закону України «Про фахову  передвищу освіту»  виокремилося 

функціонування самостійного складника системи освіти - фахової передвищої освіти. Новий 

статус, наданий технікумам і коледжам ставить нові завдання перед колективами закладів 

фахової передвищої освіти. Самі фахові коледжі сьогодні перебувають на стадії адаптації до 

нових вимог законодавчої бази, проте дедалі більше викристалізовується нова місія в 

напрямі створення широкого спектра можливостей для громадян та задоволення потреб 

здобувачів освітніх послуг.  

Вперше у вітчизняній законодавчій практиці сформульоване поняття 

студентоорієнтованого навчання як сучасного підходу до організації освітнього процесу, що 

передбачає: "заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і 

відповідальних суб'єктів освітнього процесу; створення освітнього середовища, 

орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, 

включаючи надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства здобувачів фахової 

передвищої освіти та адміністрації, педагогічних (науково-педагогічних) та інших 

працівників закладу фахової передвищої освіти". 

Серйозні зміни у принципових підходах до організації навчання у фахових коледжах 

потребують значного посилення вимог до якості фахової передвищої освіти.  Тому  особлива 

увага сьогодні приділяється безперервному професійному розвитку викладацького складу, 

формам і методам підвищення кваліфікації педагогів. 

Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський фаховий коледж 

Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», 

який вже 120 років забезпечує професійними випускниками підприємства країни,  третій рік 

поспіль організовує проведення всеукраїнської конференції, маючи на меті, перш за все, 

обмін досвідом між викладачами і студентами стосовно дослідницької, пошукової 

діяльності,  наукових відкриттів,  інноваційних форм і методів викладання, застосування 

передових педагогічних технологій, актуальних проблем сучасної освіти тощо. Щороку  

кількість учасників конференції  значно збільшується, що є свідченням і доказом 

небайдужого ставлення  учасників освітнього процесу до свого майбутнього і очікуваних 

перспектив.  

В цьому збірнику представлені напрацювання  495 учасників, які представляють 115 

закладів освіти різного рівня: загальноосвітні школи, гімназії, училища, фахові коледжі, 

заклади вищої освіти. Наша конференція охопила 22 області України і місто Київ. Такий 

серйозний науковий добуток є надійною запорукою того, що результати реформування 

системи освіти хвилюють наших громадян. 

Хочеться побажати всім корисної та результативної праці. Сподіваємося, що плідна 

робота конференції і перебування у місті  Маріуполі її учасників залишать тільки позитивні 

враження і дадуть поштовх до подальших наукових досліджень. Традиція проводити подібні 

заходи не буде порушена і вже наступного року ми зустрінемося на ІV всеукраїнській 

конференції у стінах найстарішого закладу освіти ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ». 

 

З повагою, Ірина ЛИТВИНЕНКО, 

Голова оргкомітету конференції 
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СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН 

 

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН  

У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Левченко О.Ф., викладач економічних дисциплін 

спеціаліст вищої категорії, Житомирський агротехнічний коледж 

(м.Житомир) 

 

Анотація: висвітлено основні проблеми питання методики викладання облікових 

дисциплін та напрями їх удосконалення 

Викладання облікових дисциплін ґрунтується на динамічно мінливих подіях, які 

нерозривно пов’язані з переходом на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), 

постійними змінами законодавчих  та нормативних актів. Саме тому актуальним є вирішення 

комплексу як фундаментальних питань, пов'язаних з методикою викладання бухгалтерського 

обліку, так і удосконалення форм контролю знань здобувачів освіти. 

Проблеми методики викладання бухгалтерського обліку досліджували Ф.Ф. Бутинець, 

Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська, В.Ясишена та інші. Проте проблеми забезпечення якісного 

викладання облікових дисциплін у закладах фахової передвищої освіти потребують 

додаткових досліджень. 

Дослідивши погляди сучасних науковців, можна виокремити наступні виміри 

викладання облікових дисциплін: 

– інтелектуальний – фокусується на розумінні того, що з себе представляють ті чи інші 

речі чи явища, а також на проведенні спостережень, створенні концепцій і узагальнень  

знаючи зміст господарської операції, здобувач повинен проставити кореспонденцію 

рахунків; 

– пов’язаний з прийняттям рішення – зосереджений на зростанні у вмінні здійснювати 

правильний вибір (знаючи господарську операцію, здобувач визначає первинний документ, 

обґрунтовуючи свій вибір); 

– творчий – фокусується на відповідній реакції, діях і видах поведінки, що є 

відповідними висловлюваннями як зрозумілого розуміння питання, так і правильно 

зробленого вибору (здобувач освіти повинен визначити наслідки обраної облікової політики, 

проводити інтерпретацію бухгалтерських показників). 

В сучасних умовах головна мета викладання облікових дисциплін полягає в тому, щоб 

організувати і забезпечити глибоке і якісне засвоєння змісту предмета. Реалізується ця мета 

головним чином у процесі теоретичного навчання, а закріплення навчального матеріалу 

досягається в ході проходження практичних і семінарських занять через інтеграцію 

традиційних та інноваційних методів навчання. 

При викладанні облікових дисциплін виникає низка проблем, які впливають на якість 

підготовки фахівців. До основних з них можна віднести наступні: 

– більшість сучасних викладачів облікових дисциплін ніколи не готували себе для 

роботи в якості педагога. Це найчастіше випускники вузів або практикуючі бухгалтери, які 

отримали відповідну бухгалтерську, але не педагогічну освіту. Таким викладачам нерідко 

доводиться на особистому досвіді виробляти власну, далеко не бездоганну, методику 

викладання облікових дисциплін, повторюючи при цьому багато помилок своїх 

попередників; 

– деякі викладачі вважають що для викладацької діяльності достатньо добре знати свою 

дисципліну, що є наслідком неналежного приділення уваги опануванню головних аспектів 

психології та педагогіки вищої школи; 

– недостатня компетенція викладача щодо застосування різноманітних видів активних 

методик навчання, небажання впроваджувати нетрадиційні методики викладання, що 
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пояснюється, деякими з них, більшим витрачанням розумових і фізичних зусиль при 

однаковій оплаті. 

Зміни в сучасних умовах формування навчального процесу, привели до загального 

скорочення годин аудиторних занять, а це вимагає пошуку оптимальних методів навчання в 

умовах обмеженості часу спілкування в аудиторії. 

У моделі змішаного навчання необхідно відзначити зміну акцентів у взаємовідносинах 

викладача і здобувача освіти. Викладач залишається ключовою фігурою освітнього процесу, 

але виконує роль тьютора та консультанта. Підготувавши лекційний матеріал та завдання 

для практичних занять в електронній формі, викладач зосереджує свою роботу на 

консультуванні здобувачів освіти та відповідях на особливо складні запитання як під час 

аудиторних занять, так і в режимі онлайн. 

Навчальна інформація повинна бути сучасною, досконалою, альтернативною, сприяти 

мотивованій її обробці в діяльності й вимагати спілкування між учасниками процесу задля 

збагачення задіяних інформаційних ресурсів і підвищення якості результатів. 

Отже, методика викладання облікових дисциплін в сукупності повинна направляти 

здобувачів освіти у напрямі свідомого засвоєння навчального матеріалу та сприяти його 

закріпленню в подальшому, а також розвивати навички самоконтролю. Успіх опанування 

облікових дисциплін багато в чому залежить від педагогічної майстерності викладача, В 

умовах стрімкого розвитку суспільства і економічного розвитку необхідно посилювати роль і 

значення бухгалтерської професії і запроваджувати безперервне підвищення кваліфікації 

бухгалтерів протягом всієї їх професійної діяльності. 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Горденко А.П.,викладач вищої категорії, 

 викладач-методист, завідувач методичного кабінету  

ВСП ТПФК ВНАУ 

(м.Вінниця) 

 

Анотація: Впровадження здоров’язберігаючих та інтерактивних інноваційних 

технологій на заняттях та позакласних заходах з фізичної культури з метою формування 

здорового способу життя. 

Постановка проблеми. Однією з першочергових задач соціально орієнтованої держави 

має бути сприяння розвиткові молодого покоління, задоволення його життєво важливих 

потреб для творчого розвитку. Воно передбачається Конституцією України, Конвенцією 

ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і 

розвитку дітей і Планом дій щодо їх виконання. Втілення в життя вимог цих документів 

потребує невідкладних дій, спрямованих на ефективне вирішення головної проблеми 

забезпечення здоров’я дітей і молоді, що вмотивовано різким погіршенням стану їх 

фізичного, розумового і духовного розвитку.  

Вирішення цієї проблеми є одним із пріоритетних завдань нового етапу реформування 

освіти в Україні. Виправити ситуацію можна комплексом заходів, серед яких належне місце 

посідають заходи системи освіти. Передусім йдеться про збереження та зміцнення здоров’я 

студентів, формування мотивації на ведення здорового способу життя в освітньомупроцесі 

навчального закладу.  

Аналіз досліджень і публікацій. У Національній доктрині розвитку освіти України у 

ХХІ столітті турбота про здоров’я молоді, виховання в неї культури здорового способу 

життя визначається як одне з пріоритетних завдань. За даними Міністерства охорони 

здоров’я України, серед дитячого населення за останнє десятиліття суттєво (в 1,5 – 3 рази) 

зросла частота хронічних захворювань, які призводять до інвалідності. Це хвороби нервової, 
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ендокринної, серцево-судинної, шлунково-кишкової, кістково-м’язової систем. Кількість 

хронічно хворих дітей збільшується за роки навчання у 2,5 рази, понад 50% школярів уже 

мають функціональні відхилення у діяльності різних систем організму, а 95– 97 % 

випускників завершують навчання з тими чи іншими проблемами у стані здоров’я. 

Відмічається значне омолодження онкологічних захворювань, серцево-судинних.  

Основний матеріал.  Покращення фізичного стану молоді можливо лише за умови 

впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес. Знання, володіння і 

застосування здоров’язберігаючих технологій є важливою складовою професійної 

компетентності сучасного педагога. Викладачі у тісному взаємозв’язку з студентами, 

батьками, медичними працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами 

та соціальними працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні 

здоров’я, спроможні створити здоров’я зберігаюче освітнє середовище, центром якого буде 

- Заклад сприяння здоров’ю. 

Для реалізації навчальних, оздоровчих і виховних завдань з предмету фізична 

культура використовую здоров'язберігаючі і здоров'яформуючі технології. 

З великої різноманітності таких технологій я зупинюсь на ігровому методі. Ігровий 

метод-це сприяє: 

- формуванню та вдосконаленню життєво важливих рухових навичок і вмінь, зокрема, 

швидкості та витривалості; 

- підвищенню функціональних можливостей м'язової, дихальної та серцево-судинної 

систем організму; 

- формуванню потреби у спілкуванні зі своїми однолітками і вихованню взаємоповаги 

між суперниками; 

- орієнтуванню школярів на здоровий спосіб життя; 

- вихованню рішучості, витримки, спритності, сміливості, кмітливості та інших 

позитивних рис характеру. 

Крім того, ігровий метод застосовується як емоційний стимул, використання якого 

приносить студентам радість, задоволення, підвищує інтерес до занять фізкультури. Саме 

у грі дитина виконує те, шо поза грою їй здається важким та нецікавим. А застосування 

його на свіжому повітрі, особливо у веснянно-осiннiй період, безперечно, сприяє 

поступовому пiдвищенню стійкості організму до простудних та iнфекцiйних захворювань. 

Таким чином, застосування iгрового методу у процессi занять фiзкультурую сприяє 

досягненню ряду поставлених завданнь: 

1. освітніх, спрямованих на формування і розвиток моторики та збагачення знань. 

2. оздоровчих, профілактичних та відновлюючих, які сприяють активному відпочинку, 

оптимізашї фізичного стану і зміцненню здоров'я. 

3. виховних, які забезпечують самостійність, взаєморозуміння в колективі, емоаійно-

познтизне ставлення до рухової діяльності, шо сприяє морально-вольовому й 

естетичному розвитку. 

Для виконання певних завдань заняття використовую індивідуальні та групові 

методи і прийоми навчання. Студенти, що тимчасово звільнені від фізичного навантаження, 

виконують письмові завдання: техніка виконання вправ, тестові завдання, кросворди, 

готують презентації. 

Розподіл студентів по групах здоров'я (основна, підготовча, спеціальна), також 

дозволяє впроваджувати на занятті індивідуальні форми та методи роботи. 

Мета всіх здоров'я зберігаючих освітніх технологій - сформувати в студентів необхідні 

знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх використовувати отримані 

знання в повсякденному житті. 

Висновки. Ефективність формування здорового способу життя вимагає активного 

залучення студентів до здоров’я зберігаючого навчального процесу, формування в 

них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я.  
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Формування ціннісної мотивації особистості до здорового способу життя, 

виховання здорової людини - процес досить складний і суперечливий. На нього 

впливають умови розвитку держави, громадська думка, тобто найчастіше ті чинники, що 

не залежать від школи. Орієнтація і стан сімейного виховання не завжди допомагають нам у 

цій роботі. 

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує 

щільної увага всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників 

громадськості. Однак особливе місце та відповідальність з оздоровчій діяльності 

відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити 

освітній процес здоров’я зберігаючим, і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан 

здоров’я сучасних студентів, а про майбутнє України. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КОЛЕДЖІ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

 

Якула Н.М., викладач іноземної мови 

ВСП «Бурштинський торговельно-  

 економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

(м.Бурштин) 

 

Анотація. У доповіді розглянуто й проаналізовано принципи організації процесу 

навчання іноземної мови, а також визначено сучасні інноваційні  шляхи, що можуть бути 

розглянуті і застосовані при викладанні даної дисципліни. Запропоновано методи 

застосування нових інформаційних технологій в практичній діяльності. Визначено, що 

мультимедійний підхід до навчання іноземної мови забезпечує один з  напрямів основних 

видів мовленнєвої діяльності. 

Постановка проблеми. Викладачі навчальних закладів, зокрема системи фахової 

передвищої освіти, працюють над розробкою цікавих та ефективних методик, які дозволяють 

студентам оволодіти іноземною мовою. Сучасні тенденції дистанційного навчання сприяють 

впровадженню інформаційних технологій у навчальний процес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій, які розміщені в Інтернет-

просторі щодо вивчення іноземних мов у навчальних закладах, вказує, що рівень знань та 

практичних умінь студентів не відповідає вимогам сьогодення. Навчання базується на 

самостійній позааудиторній підготовці студента з затратою великої кількості часу та з 

низькою мотивацією до подальшої самоосвіти. Тому основною проблемою є розробка 

системи організації навчального процесу, що базується на індивідуалізації шляхів 

особистісного розвитку та застосуванні інформаційних інновацій в педагогічній практиці у 

навчальному закладі. Одним з ефективних напрямів у навчанні іноземних мов може стати 

розробка системи навчання на базі інформаційних технологій, а саме  мультимедійний 

підхід. 

  Основний матеріал. На сьогоднішній день використання інформаційних технологій є 

однією з умов успішного вивчення іноземної мови. В умовах дистанційного навчання  

викладач іноземної мови повинен мати, не тільки високу фахову підготовку,  а  й володіти 

сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх 

етапах навчання. Інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який 

полегшить засвоєння знань, зробить навчання комунікативно спрямованим, інтерактивним,  

цікавим, наочним, індивідуальним.  

Досвід науковців свідчить про те, що найкращі результати були отримані тими 

студентами під час навчання, які використовували мультимедійні навчальні програми, що 

поєднувалися одночасно візуальним та слуховим сприйняттям, синхронізацією вербального 

та невербального спілкування.  
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На сьогодні поряд із навчальними підручниками та посібниками вже існує чимало 

автоматизованих навчальних курсів з іноземних мов, які є мультимедійними продуктами. 

Навчальна мультимедіа допомагає студентам закріпити знання з граматики, поповнити 

словниковий запас як активний, так і пасивний, тренує правильну вимову та артикуляцію, 

покращує навички перекладу та роботи над текстом. Тому, на заняттях необхідно 

застосовувати мультимедійні презентації. Презентації використовують як викладачі, так і  

студенти. Використання презентацій допомагає: змінити форму навчання з авторитарної на 

комунікативну, інтерактивну, заглиблену в спілкування; формувати здатність 

висловлюватися, виражати думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати 

іноземною мовою; підтримувати ефективну мотивацію та зв’язок з реальним життям для 

набуття практичних умінь. Можливе використання для презентацій як інтерактивної, так і 

мультимедійної дошки, що дозволяє краще систематизувати новий лексичний, граматичний і 

навіть фонетичний матеріал та створити підтримку під час навчання всіх видів мовленнєвої 

діяльності.  

Висновки. Отже, вивчення іноземних мов неможливе без систематичної, 

цілеспрямованої роботи. Перенесення акценту з методологічного навчання на інформаційне, 

на розвиток у студентів здатності до набуття нових знань за допомогою інформаційних 

технологій та створення інтерактивного навчального іншомовного середовища є одним з 

головних принципів методичної роботи. Перспективними напрямами подальших наукових 

розвідок є адаптація мультимедійних навчальних програм для забезпечення професійного та 

особистісного розвитку здобувачів освіти, становлення їх професійної компетентності. 

 

УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Мельник Тетяна Андріївна,  

методист,викладач історії  

ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ» 

(м.Вінниця) 

 

Анотація: У статті розглядається питання ефективної організації науково-методичної 

діяльності викладачів коледжів та технікумів як підґрунтя професійної компетентності 

педагогічних працівників. Представлено умови розвитку професійної компетентності 

викладачів коледжу: спрямування науково-методичної діяльності на формування у педагогів 

мотивації до безперервної самоосвіти та професійного зростання; забезпечення освітнього 

процесу навчально-методичними матеріалами, науково-практичними, фаховими виданнями; 

створення в навчальному закладі відповідного освітнього середовища та методичного 

супроводу педагогічної діяльності. 

Вступ. Глобалізація та інтенсифікація суспільних процесів в світі, євроінтеграційна 

спрямованість зовнішньої політики України, науково-технічний прогрес, використання 

інноваційних технологій в усіх сферах суспільного життя зумовили процеси модернізації 

системи освіти в усьому світі та Україні зокрема, яка здатна задовольнити потреби, інтереси 

та всебічний розвиток сучасної особистості. 

Постановка проблеми. Удосконалення освітньої парадигми суспільства, реформування 

системи освіти, зокрема професійної вимагає якісного перетворення особистості педагога, 

який має стати спроможним не лише надавати знання в готовому вигляді, але й забезпечити 

формування базових життєвих та професійних компетенцій, що  дозволяють адаптуватись в 

нових умовах життя суспільства. Зважаючи  на  це, сучасний викладач в умовах навчального 

закладу має систематично підвищувати рівень професійної компетентності, працювати над 

самовдосконаленням та  фаховим зростанням. Одним із найбільш дієвих шляхів розвитку 

професійної компетентності педагога є ефективна організація науково-методичної 

діяльності. 
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Мета:  визначити умови розвитку професійної компетентності викладачів коледжів та 

технікумів в процесі ефективної організації науково-методичної діяльності.  

Аналіз останніх досліджень. Проблема розвитку професійної компетентності в 

сучасній науковій думці є досить актуальною. Так,  з  точки  зору  науковців  компетентним  

є  викладач,  який  є  спроможним розв’язувати професійні завдання, а також проблеми, що 

виникають у реальній педагогічній діяльності через застосування системно сформованих 

знань, умінь та професійних якостей, а також досвіду. Дослідники зауважують на важливому 

аспекті осучаснення професійного рівня викладачів – формування в них здатності 

здійснювати самовдосконалення. У дослідженні Т. Павлиш акцентується увага на тісному 

зв’язку професійної компетентності із професійною мобільністю педагога. Утім, проблема 

розвитку професійної компетентності викладачів коледжу в процесі науково-методичної 

діяльності, не знайшла досі вичерпного теоретичного аналізу та практико-методичного 

розв’язання. Зокрема,  особливої уваги потребує аналіз умов розвитку професійної 

компетентності педагога, серед яких значне місце посідає ефективна організація науково-

методичної діяльності викладача. 

Виклад основного матеріалу. У контексті науково-методичної діяльності викладача 

коледжу відбувається формування складників професійної компетентності і педагогічного 

самовдосконалення; актуалізація професійних та загальнолюдських гуманістичних 

цінностей; удосконалення системи професійно-педагогічних знань, умінь, навичок; 

збагачення педагогічного досвіду; впровадження досягнень позитивного педагогічного 

досвіду в освітній процес коледжу. Ефективна організація науково-методичної діяльності 

викладача у системі роботи коледжу можлива за умови створення й дотримання низки 

педагогічних умов. 

 На мою думку першочерговою умовою є розвиток позитивної мотивації досягнень 

викладачів у професійно-педагогічній діяльності, яка безпосередньо впливає на рівень 

сформованості професійно-педагогічних знань, розвиненість комплексу професійних 

педагогічних умінь та навичок. Процес професійного саморозвитку викладача визначається 

науковцями як феномен, основою якого є мотивація до самобудови. При цьому головною 

рушійною силою саморозвитку педагога стає особливий тип мотивації, що залежить від 

бажання виявити професійні якості та вміння. За думкою Н. Токар, процес 

самовдосконалення відбувається через навчання людини змінювати свої поведінкові моделі, 

прогнозувати успіх, перетворювати розчарування в безцінний досвід, а удачу – в постійну 

стратегію.  

Другою умовою розвитку професійної компетентності викладачів у системі науково-

методичної роботи коледжів є діяльність спрямована на забезпечення освітнього процесу 

навчально-методичними матеріалами, науково-практичними, фаховими виданнями. 

Комп’ютеризація системи освіти, використання мультимедійних технологій сприяли 

модернізації готової продукції викладачів, зокрема це поява електронних підручників та 

посібників, створення електронних сайтів, що в свою чергу забезпечує функцію 

інформатизації освітнього процесу та доступності навчального матеріалу. У такий спосіб 

викладач коледжу систематично підвищує рівень професійно-педагогічної компетентності та  

фахової підготовки. 

Науково-методична робота викладача сьогодні невіддільна від видавничої діяльності. 

Результати власних наукових пошуків і досліджень викладачі та студенти коледжу 

представляють на науково-практичних семінарах і конференціях. Практика участі в науково-

практичних конференціях підносить на більш високий рівень організацію всієї дослідної і 

пошукової роботи викладача; стимулює до впровадження в навчальний процес цікавих форм, 

методів роботи, розширення наукового світогляду; сприяє набуттю умінь і навиків роботи з 

сучасними інформаційними технологіями; розвитку науково-експериментальних умінь, 

творчого ставлення до виконання практичних завдань та є показником сформованості 

професійної компетентності викладача.  
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Третьою умовою розвитку професійної компетентності викладача вважаю створення в 

навчального закладу сприятливого освітнього середовища та забезпечення методичного 

супроводу педагогічної діяльності. В цьому контексті слід зазначити, що управлінська 

діяльність в навчальному закладі повинна здійснюватись з врахуванням особистих інтересів 

викладачів коледжу, пов’язаних з їх професійним розвитком: стимулювання та сприяння 

навчання викладачів в аспірантурі; здобуття викладачами, що прийшли із виробництва, 

педагогічної освіти; забезпечення якісного й систематичного підвищення кваліфікації, 

стажування; залучення провідних викладачів до участі в роботі науково-методичних комісій 

відомчих Міністерств та Міністерства освіти і науки України.  

Важливою функцією керівництва коледжу є здійснення моніторингу процесу розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів: рівнів теоретичної та практичної 

підготовки з дисципліни; результативності роботи (участь студентів у олімпіадах, конкурсах 

та інших заходах, які відбулися у міжатестаційний період діяльності викладача); наявність 

власних методик викладання, педагогічних технологій, методичних розробок тощо; участь у 

поширенні інноваційного педагогічного досвіду (організація і проведення семінарів, 

конференцій, педагогічних читань, публікацій, видань тощо); рівень відкритих занять, 

заходів, які проводив викладач в міжатестаційний період; рівень виконавчої дисципліни.  

Висновки. Отже, умови, а саме: орієнтованість науково-методичної роботи коледжу на 

формування у педагогів мотивації до безперервного професійного самовдосконалення; 

забезпечення освітнього процесу навчально-методичними матеріалами, науково-

практичними, фаховими виданнями; створення в навчальному закладі відповідного 

освітнього середовища та методичного супроводу професійного зростання викладача 

являють собою підґрунтя професійної компетентності викладачів коледжу.  

Представлене дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми. До 

перспективних напрямів відносимо апробацію зазначених умов в реальних умовах ВСП 

«Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного університету» для 

розвитку у викладачів професійної компетентності. 

 

МОТИВАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

 

Здирок М. А.,  

викладач вищої категорії 

ВСП «Стрийський фаховий коледж  

Львівського НАУ» 

(м.Стрий) 

 

Анотація. Останніми роками в психолого-педагогічній науці і практиці питанням 

мотивації навчальної діяльності приділяється особлива увага, оскільки це впливає на якість 

навчальної діяльності. Переважання у середовищі сучасної молоді зовнішніх, утилітарних 

мотивів веде до того, що навчання набуває формального характеру, відсутній творчий підхід, 

самостійна постановка навчальних цілей. Відомо, що саме негативне або байдуже 

відношення до навчання може бути причиною низької успішності або неуспішності 

здобувача освіти. 

У сучасних дослідженнях висвітлено різні сторони проблеми формування позитивної 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності у ВНЗ (Г.А. Мухіна, А.Н. Мечніков, С.В. 

Бобровицька), виявлено динаміку змін мотивів на різних курсах (Н.В. Бордовська, А.О. Реан, 

П.М. Якобсон), виділені умови, які сприяють формуванню у здобувачів освіти позитивної 

мотивації до навчально-пізнавальної діяльності (Н.П. Волков, С.С. Занюк). 

У підготовці майбутнього фахівця виділяють два аспекти: професійний та 

особистісний, які настільки взаємообумовлені та взаємопов’язані, що утворюють єдину 
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проблематику професійно-особистісного проектування та становлення функціональної 

особистості спеціаліста.  

К. В. Лох розглядає інтерес як рушійну силу людської поведінки, як своєрідний 

показник прагнень особистості та визначає три характеристики, риси, які відображають 

сутність інтересу: перша риса інтересу відображає діяльні сну природу індивіда, друга 

характерна риса інтересу відображає пізнавальну природу індивіда і полягає у ступені 

реалізації особистістю її життєвих відношень; третя характерна риса інтересу виявляється у 

способі самоствердження індивіда у системі відношень, вона відображає моральний аспект 

особистості. 

Професійна самосвідомість розглядається як самостійна психолого-акмеологічна 

категорія, як система, що розвивається, як особистісне утворення, притаманне конкретному 

суб’єкту діяльності. Проявом професійної самосвідомості є особистісні якості, які 

переломлюючись через професійні знання, демонструються в ситуації професійного життя. 

Визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. 

У дослідженні мотивації професійної діяльності варто розглянути зв’язок професійної 

майстерності із різними чинниками, серед яких особливо виділялись – потреби особистості, 

рівень мотивації досягнення і соціальний престиж діяльності. Наприклад, престиж позитивно 

корелює з високою мотивацією (у тому числі досягненням, а не уникненням невдач), 

самооцінкою, упевненістю у завтрашньому дні, значимістю діяльності та її результатів. 

У ролі мотивів можуть виступати різні потреби - фізичні, психічні, соціальні, а також 

інтереси, захоплення, схильності, емоції, установки, ідеали. 

 Гилюн О. В. зазначає, що навчальна діяльність студентів у ВНЗ можлива, якщо у її 

основі лежать мотиви, які відповідають прямим продуктам цієї діяльності – теоретичним 

знанням. Такими мотивами є теоретичні за змістом, навчально-професійні інтереси. Вчений 

вважає, що саме теоретичні (тобто спрямовані на пізнання способу існування предмету чи 

явища, принципу його пояснення). Якщо такі інтереси відсутні, або вони недостатньо 

розвинені, навчальною діяльністю студента керують інші мотиви: прагнення отримати вищу 

освіту взагалі (тобто диплом). Тоді ми можемо говорити, що відсутня психологічна основа 

розгортання повноцінної навчально-професійної діяльності. Тому активність студента, яка 

спрямована на оволодіння способами теоретичного аналізу професійних знань є головною на 

даному етапі розвитку його особистості. 

Намагання отримати нові знання з книги, лекції, тощо є мотивація пізнавальної 

діяльності. Пізнавальні інтереси – група мотивів, пов’язані зі змістом і процесом навчання, 

спрямовані на опанування способом певної діяльності, навчально-пізнавальні мотиви 

спрямовані на засвоєння способів оволодіння знаннями. 

 У формуванні студента як суб’єкта навчання позитивну роль відіграють саме 

навчально-пізнавальні мотиви, які спонукають його до навчальної діяльності. 

 Дослідження Л.В. Помиткіної мотивації до навчання та професійної діяльності 

особистості показали, що студенти 1-3 курсів не мають остаточної впевненості щодо 

професійного вибору, не володіють навичками професійного та особистісного зростання 

належним чином. Це означає, що основне стратегічно життєве рішення щодо професійного 

самовизначення остаточно не прийняте і, відповідно, стратегія досягнення ще не вибудована. 

Мотивація до навчання та професійної діяльності відповідає рівню нижче середнього. 

 Для того, щоб студенти вчились наполегливо та ефективно, у них має бути 

зацікавленість до навчання або інтерес до нього.  

 С.Л. Рубінштейн виділяє безпосередній інтерес до навчання та до предмету навчання 

та опосередкований інтерес, який базується на суспільних мотивах, бажанням отримати 

знання для подальшої суспільно корисної діяльності. Опосередкований та безпосередній 

інтерес до навчання пов’язані між собою, протиставити їх неможливо. 

 Різні мотиви здійснюють різний вплив на результати діяльності, тобто на її 

ефективність. 

 В останні роки посилилось розуміння психологами та педагогами ролі позитивного 
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ставлення до навчання у забезпеченні успішного оволодіння знаннями та уміннями. При 

цьому виявлено, що висока позитивна мотивованість може відігравати роль компенсуючого 

фактору у випадку недостатніх навчальних здібностей, але у зворотному напрямку цей 

фактор не спрацьовує. Високий рівень навчальних здібностей не може компенсувати 

відсутність навчального мотиву, не може привести до значних успіхів у навчанні. 

 Діяльність ніколи не мотивується тільки одним мотивом. Має значення який мотив є 

головним, визначальним, а який другорядним. Головним мотивом у навчальній діяльності 

здобувачів освіти має виступати навчально-пізнавальний інтерес. Лише тоді навчальна 

діяльність буде ефективною. 

 

МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК СПОСІБ ЗАСВОЄННЯ ОРФОГРАФІЇ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ 

 

Бабко Марія Федорівна 

спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

Державний навчальний заклад «Регіональний механіко-технологічний центр 

професійної освіти Харківської області» 

(м.Харків)   

 

Постановка проблеми. Незважаючи на численні дослідження, що проводяться в 

методиці орфографії, навчити правопису учнів професійно-технічних навчальних закладів 

дуже непросто.  Це можна пояснити труднощами самої орфографії, розрізненістю 

досліджуваних орфографічних правил, неувагою учнів до слова, до рідної мови, а також 

обмеженістю словникового запасу і відсутністю у сучасної молоді інтересу до читання.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження методу проєктів як засобу 

реалізації особистісно орієнтованого навчання спостерігається у наукових працях Л. Ботька, 

С. Сисоєвої, О. Коперника та ін. науковців. Як педагогічну технологію метод проєктів 

розглядають у своїх наукових працях О. Пометун, Л. Пироженко, С. Сисоєва та ін. Як 

комплексний навчальний метод він розглядається такими дослідниками — П. Петряков, Н. 

Матяш, Г. Селевко та ін. Як продуктивний метод навчання метод проєктів розкритий у 

працях А. Хуторського, Й. Шнайдера та ін. Специфіку застосування методу проєктів у 

навчальному процесі розглядають В. Гузєєв, В. Курицина, Є. Полат, О. Савченко, Л. 

Сергєєва, Е. Михайлова та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження Проаналізувавши психолого-педагогічну, 

лінгвістичну і методичну літературу з проблеми розвитку орфографії в учнів, ми встановили, 

що формування грамотного письма - одне із найбільш важливих і складних завдань 

навчального процесу.  Спостереження говорять про те, що словниковий запас учнів з кожним 

роком стає більш обмеженим. Тому важливо зацікавити молодь на уроці, зробити процес 

навчання захоплюючим, навчити учнів розв'язувати ті навчальні завдання, які досі не 

викликали у них ентузіазму. Для вирішення цих питань на допомогу сучасного вчителя 

української мови і літератури приходить методика використання проєктної діяльності. 

Залучення учнів до проєктної роботи - важливий засіб, який позитивно впливає на 

розвиток орфографії, формування інтересу до дослідження і набуття знань. Цей метод 

зародився ще на початку ХХ століття, а в даний час набуває все більшого поширення і 

постійно вдосконалюється. 

Проєктна діяльність, спрямована на вирішення проблеми, яка сформульована самими 

учнями, коли результат цієї діяльності носить практичний характер, має важливе прикладне 

значення і, що дуже важливо, цікава і значима для самих відкривачів. 

Нами були проаналізовані сучасні програми з української мови з метою визначення 

того, яка роль у них відводиться проєктній діяльності.  Застосування методу проєктів при 

вивченні розділів «Лексика», «Морфологія», «Словотвір», «Фонетика», показав його 
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ефективність.  Застосування цього методу підвищує інтерес учнів до теми, що вивчається, 

дозволяє закріпити, розширити, поглибити отримані знання, створює умови для творчого 

розвитку особистості, навички спільної діяльності. Тому необхідно шукати можливості його 

застосування і для вивчення найменш цікавого для учнів розділу курсу - орфографії. 

Мета нашого дослідження — розробити та апробувати на уроках української мови 

серію занять з використання методу проєктів для засвоєння орфографії учнями професійно-

технічних навчальних закладів, дотримуючись таких умов: 

1. учні під час роботи будуть забезпечені необхідними додатковими матеріалами 

(словниками, доступом до інтернет-ресурсів); 

2. стиль спілкування педагога з учнями буде демократичним; 

3. на заняттях педагогом буде організована колективна і групова робота учнів. 

Нами була сформульована тема проєкту  «Запам'ятай слово», визначені завдання 

проєктної діяльності учнів: створити картинку і придумати римовані рядки для 

запам'ятовування слів, правопис яких не можна перевірити; запам'ятати слова з 

ненаголошеними голосними,  правопис яких неможливо перевірити шляхом підбору; 

використання цікавого матеріалу (прислів'я, приказки, кросворди, загадки, фразеологізми, 

уривки з творів), що містять ці слова.  Учні розділилися на 4 групи по 5 осіб —

«Художники», «Поети», «Дослідники» і «Логіки». Виконуючи роботу над даним проєктом, 

вони вчилися запам'ятовувати слова, правопис яких неможливо перевірити, активізували і 

збагачували словниковий запас, розвивали комунікативні навички.  

Висновки. Для визначення ефективності проведеного заняття з використанням методу 

проєктів як способу розвитку орфографії в учнів професійно-технічних навчальних закладів, 

нами було проведено словниковий диктант, результати якого підтвердили високу 

ефективність використання методу проєктів на уроках української мови. 

 

ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  З ТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ  

  РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ 

 

Наумчук Г.М., викладач математики 

 ВСП «Бурштинський торговельно-      

економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

(м.Бурштин) 

 

Анотація. У доповіді розглянуто основні форми і методи  організації процесу навчання  

з використанням інноваційних технологій при викладанні математики. Запропоновано 

методи застосування нових інформаційних технологій в практичній діяльності. Визначено, 

що упровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій дозволяє досягти 

максимального навчального ефекту. 

Постановка проблеми. Математика – універсальна мова науки і сучасних технологій. 

Ця дисципліна вимагає критичного мислення, чіткого алгоритму дій, здатності 

структурувати, аналізувати та узагальнювати. Вона є невід’ємною складовою багатьох сфер 

сучасного життя.  На жаль, рівень якості знань студентів не відповідає вимогам сьогодення. 

Викладачі математики ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж 

КНТЕУ»  працюють над розробкою  ефективних методик з використанням  інноваційних і  

традиційних методів роботи на заняттях з математики. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провівши аналіз публікацій присвячених 

впровадженню новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес, які 

розміщені в Інтернет-просторі, можна стверджувати, що на даному етапі інтенсивність 

досліджень такого впровадження в процес вивчення точних наук в навчальних закладах 

тільки зростає. Завдяки  ефективно обраним педагогічним технологіям, методам та 

прийомам, можна сформувати  творчо розвинену, креативно мислячу, активну особистість.  
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Основний матеріал. Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних 

технологій є характерною рисою сучасної  освіти. В даний час на перший план висувається 

завдання розвитку творчого мислення студентів в процесі навчання, вміння ними самостійно 

поповнювати свої знання, орієнтуватися в стрімкому потоці сучасної наукової інформації, 

розвивати їх здатність адаптуватися до постійно мінливих життєвих ситуацій, шукати шляхи 

нестандартного вирішення ситуацій і проблем. Рівень викладання математики має 

відповідати сучасному розвитку. 

Враховуючи вищезазначене, у ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий 

коледж КНТЕУ» застосовують такі сучасні інноваційні технології або їх елементи: 

інформаційно-комунікаційні технології, компетентісний підхід, технології рівневої 

диференціації та індивідуалізації, інтерактивні технології (проектний метод, що 

включає  проблемне навчання та дослідницьку діяльність), особистісно-орієнтовані 

технології навчання, тестові технології,  ігрові технології. 

Найбільш  ефективною формою навчання вважається поєднання сучасних інноваційних 

методів і прийомів  з традиційними засобами.  

Для створення дослідницької , творчої атмосфери на заняттях використовуємо метод 

проектів. При цьому кожен студент залучений до активного пізнавального процесу, в основі 

якого – співпраця.  Оскільки метод проектів дозволяє оцінити здебільшого практичні навики 

роботи,  поєднуємо його з тестуванням, метою якого є перевірка теоретичного матеріалу.  

Одним з ефективних засобів навчання є і навчально-демонстраційна презентація. Під 

навчальною презентацією розуміється логічно пов'язану послідовність слайдів, що об'єднана 

однією тематикою і загальними принципами оформлення. Процес створення презентації 

студентами є: самостійний пошук і підготовка матеріалу, створення слайдів презентації та їх 

оформлення, демонстрація презентації. Працюючи в парах або в групі, студенти спільно 

здійснюють підготовку матеріалу і створюють свою презентацію.   

Використовуємо анімаційну комп’ютерну 3-D модель,  вивчаючи курс стереометрії. 

Використання створених анімаційних комп’ютерних 3-D моделей виправдане на різних 

етапах заняття. 

В результаті практичного досвіду проведення занять з математики, можна зробити 

висновок, що перевагами застосування інноваційних технологій на заняттях є: 

інтенсифікація самостійної роботи студентів, зростання обсягу виконаних завдань, 

індивідуалізація навчання (особистісно-зорієнтований та диференційований підхід), 

підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, 

можливості включення ігрового моменту. 

Висновки. Можна стверджувати, що для підвищення ефективності навчання на заняттях 

математики варто розумно комбінувати як традиційні інтерактивні форми і методи, так і 

новітні інноваційні методи. Саме таке поєднання у навчальному процесі надає змогу 

наблизити навчання до практики повсякденного життя,  допомагає активізувати творчу уяву 

студентів, розвиває їхнє мислення й формує в них навички, необхідні для сучасного 

суспільства.  

 

РОЛЬ ГУМАНИТАРНОЇ СКЛАДОВОЇ У ПОДГОТОВЦІ  

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ КАДРІВ 

 

Ганза А.І., викладач І категорії 

 Селидівського гірничого технікуму 

(м.Селидове) 

 

Розглянуто роль гуманітарної складової у підготовці інженерно-технічних кадрів. 

Науково-технічний прогрес безперервно підвищує вимоги до випускників технічної 

школи. Завжди вважалося вищою якістю молодого фахівця його високий науково-технічний 

потенціал необхідний для створення нових матеріалів, нової техніки, обладнання. 
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Суспільство, наука, техніка знаходяться у безперервному розвитку, тому до 

загальноприйнятих понять про випускників технічних навчальних закладів додаються і 

гуманітарні аспекти інженерної технічної освіти. Випускник технічного навчального закладу 

має бути не лише кваліфікованим професіоналом, але й носієм загальнолюдських цінностей, 

національно-культурних норм і традицій, суб'єктом і одним з творців сучасного культурного 

суспільства. Тому розвиток вищої та передвищої освіти в Україні припускає поступовий 

перехід від репродуктивної авторитарної освіти до утворення інноваційного, гуманітарного 

типу. Реалізація таких напрямів можлива шляхом введення нових підходів до планування, 

організації і проведення навчального процесу. Гостро встає питання про перегляд 

прагматичного відношення до проблеми виховання. Необхідно орієнтувати технічну освіту у 

бік творчої особи, необхідно розвивати, підтримувати і розширювати потенціал гуманітарної 

підготовки в технічних навчальних закладах України. 

Викладання гуманітарних дисциплін саме в технічних навчальних закладах стає 

чинником формування позитивного іміджу нашої країни у всьому світі. Дуже важливе 

вивчення гуманітарних дисциплін для формування особи сучасної України і як майбутньої 

політичної і технічної еліти суспільства. У багатьох наукових публікаціях присвячених 

вихованню підростаючого покоління піднімається питання про проблеми виховання 

гармонійно розвинених студентів, йде пошук рішення про подолання технократичного 

мислення студентів і введення принципу оптимізації учбового процесу. Освіта в технічних 

навчальних закладах повинна збільшувати свій гуманітарний і духовний потенціал для того, 

щоб уникнути або захиститися від духовно-соціальної катастрофи нашого суспільства. 

Ця тема піднімається в статті академіка В. Андрущенко, "Умови та напрям 

інноваційного розвитку освіти". У цій статті він відмічає: "Залучення інтелекту до 

державобудівничого процесу має частковий характер". Автор вказує на те, що у сфері 

гуманітарного пізнання історія українського етносу і навіть всесвітня історія залишаються за 

гранню учбового процесу. Також він відмічає, що знайомство з системою і програмою 

викладання гуманітарних дисциплін в українських університетах знаходиться на дуже 

низькому рівні. Тому він пропонує організувати окремий гуманітарно-виховний відділ, що 

безумовно підніме рівень гуманітарної підготовки випускників. 

Також цю тему піднімає і М Михальченко. Він розглядає технічну освіту як чинник 

цивілізованої молоді. "Цивілізаційне визначення майбутнього України здійснюють не 

"майдани", мітінгі пенсіонерів, не бійки депутатів, а цивілізаційне визначення нашої молоді, 

в першу чергу студентської". 

Необхідно також відмітити роль інших чинників в гуманітарній підготовці технічної 

молоді. Велику роль у вихованні студентів технічних навчальних закладів відіграють музеї. 

Адже тільки тут можна отримати великі і досить наочні гуманітарні знання з історії учбового 

закладу, історії країни, світової історії, познайомиться з досягненнями суспільства, науки і 

техніки, окремих викладачів.  

Не можна недооцінювати також роль бібліотек. Вони створюють можливості для 

студентів задовольняти свої інформаційні потреби за допомогою сукупності літератури, що 

накопичена у бібліотеках. Необхідно сказати, що тут можна знайти літературу різних 

напрямів, включаючи і гуманітарні напрямки. Зараз неможливе існування жодного учбового 

закладу без бібліотеки. 

Так на що ж все впливає гуманітарна підготовка студентів в технічних закладах освіти? 

Забезпеченню ціннісних орієнтирів, життєвих ідеалів. Іншими словами - це процеси 

становлення людини, пошуку свого місця в суспільстві. Головне-процес соціалізації, який 

здійснюється системою освіти - від цього залежить які цінності і стандарти панують в 

суспільстві: мораль, релігія, ідеологія. Базою гуманітарного напряму в освіті є філософія - це 

так зване "критичне мислення", яке веде свій початок від Сократа. І якщо технічна освіта дає 

студентам математичне, фізичне, технічне мислення, то філософія дає критичне мислення, 

яке дозволяє до всього відноситися об'єктивно, мати на усі процеси, що відбуваються в 
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суспільстві, науці, техніці, природі свою особисту точку зору, свою особисту об'єктивну 

думку. 

Гуманітарно підготовлений технічний інтелігент може навчитися ставити для себе різні 

філософські завдання і знати різні способи їх рішення. Тому зараз в розвитку суспільства 

дуже важливим стає ланцюжок "інформація - інтелект - нація". Тобто у формуванні 

висококваліфікованого кадрового потенціалу особливу роль набуває інтелектуальний 

розвиток молодого фахівця, який неможливий без його усебічного розвитку, куди 

включається і гуманітарна підготовка. Сама інженерія повинна виступати в системі наукових 

відкриттів, напрацювань технологій і менеджменту однією з головних складових 

всесвітнього соціокультурного прогресу. Тому гуманітаризація інженерно-технічної освіти - 

це гостро назріле питання в інженерній освіті та вихованні особливого прошарку суспільства 

– технічної інтелігенції. 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА УСПІХУ 

Меленець І. О.,  

викладач природничих дисциплін, 

Коростишівський педагогічний  

фаховий коледж імені І.Я. Франка 

Житомирської обласної ради 

(м.Коростишів) 

 

Учітеся, брати мої! 

Думайте, читайте, 

І чужому научайтесь, −  

Свого не цурайтесь... 

 Т. Г. Шевченко 

 

Усе частіше в oсвітянській спільнoті дoвoдиться чути термін «academic integrity» або ж 

«академічна доброчесність». На жаль, більшість української спільноти не розуміє значення 

цих слів та важливість їх впровадження як інструменту забезпечення якості освіти. 

У новому Законі України «Про освіту» вперше на законодавчому рівні подається 

тлумачення терміну: «академічна доброчесність». Академічна доброчесність – це сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень. 

Міжнародний центр академічної доброчесності при Ратлендському інституті етики, 

Університет Клемсон в Південній Кароліні, розробив документ «Фундаментальні цінності 

академічної доброчесності». За цим підходом, академічна доброчесність – це відданість 

академічної спільноти шістьом фундаментальним цінностям: чесності, довірі, 

справедливості, повазі, відповідальності й мужності. 

1. Чесність. Основа основ навчання та викладання і надання освітніх послуг. Саме 

завдяки чесності можлива реалізація усіх наступних ключових цінностей. 

2. Довіра.  Чеснота, що розбудовується на діях, а не на словах і означає, що усі 

учасники наукового процесу не бояться ділитись думками та ідеями. Теж саме стосується 

освітнього контексту, коли викладачі ставлять чіткі вимоги до робіт студентів та чесно їх 

оцінюють. 

3. Справедливість.  Вимоги та очікування результатів роботи є чіткими та прозорими. 

Оцінювання має бути прозорим. 

4. Повага.  Науковий та освітній процес – це взаємодія, під час якої усі учасники 

повинні з повагою ставитись до робіт одне одного. Повага в академічному середовищі 

повинна бути категорією взаємною. 
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5. Відповідальність. Кожен учасник навчального та наукового процесу несе 

відповідальність за його цілісність. 

6. Сміливість. Здатність відстояти ключові цінності академічної доброчесності та 

власне перейти від слів до дій і є сміливістю. 

Головними принципами «Академічної доброчесності» для освітньо-наукових 

працівників, студентів згідно пункту 2 статті 42 є:  

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

 - контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;  

 - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

 - надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.  

Тобто академічна доброчесність передбачає як дотримання етичних норм, так і 

дотримання норм законодавства про інтелектуальну власність та авторські права. 

Порушенням академічної доброчесності вважається:  

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження 

(творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів 

мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;  

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів;  

-  фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі або наукових дослідженнях;  

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень;  

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;  

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;  

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція 

щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь яких інших благ 

матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної 

переваги в освітньому процесі;  

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів освіти. 

На думку Коллера Ю.С., кандидата юридичних наук, основними причинами 

(факторами), що сприяють поширенню використання плагіату у наукових дослідженнях є, 

перш за все,  

- наявність безкарності щодо проявів використання плагіату у текстах наукових робіт;  

- нейтральне (терпиме) ставлення до використання плагіату у текстах наукових робіт;  

- неактуальність (повторюваність) тем наукових робіт;  

- відсутність єдиних дієвих та ефективних норм щодо боротьби з випадками порушення 

академічної доброчесності у науковій діяльності;  

- відсутність технічних можливостей (програмних засобів) для виявлення фактів 

плагіату у текстах наукових робіт;  

- наявність низької кількості відповідних тренінгів, курсів, лекцій, круглих столів, 

конференцій, інформаційних та навчальних матеріалів із зазначеної тематики тощо 

Успішне впровадження належних освітніх практик серед української  спільноти, має 

спиратися на кілька загальних передумов:  
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- досягнення сталих результатів у впровадженні норм академічної доброчесності 

можливе тільки за умови тривалих і наполегливих зусиль  керівництва закладу, 

установи в напрямі впровадження цих норм і цінностей. • викладачі, вчителі, 

студентська молодь мають одержати належну інформацію у питаннях сучасного 

академічного письма, знання про доброчесні й недоброчесні практики навчання, їх 

причини, інструменти реагування; мати досвід редагування текстів з елементами 

плагіату.  

- вмотивованість викладачів, вчителів працювати на засадах академічної доброчесності. 

Небажання освітян займатися цими питаннями властиве не лише Україні, а й багатьом 

іншим країнам.  

- проговорення теми академічної доброчесності із колегами. Якщо проблема 

замовчується, вона не вирішиться.  

- інформування студентів про політику закладу, щоб вони відчували себе частиною 

«чесної» академічної спільноти. Необхідно пояснювати студентам переваги від 

доброчесності, мотивувати їх до підтримки високих цінностей академічної спільноти, 

які дозволяють зберігати й створювати нове знання про навколишню дійсність. 

Отже, розпoчинати навчати академічній доброчесності потрібно зі шкільної лави, 

підвищувати рівень відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності у 

суспільстві в цілому, та в окремо взятому академічному 

середовищі, запозичувати та втілювати іноземний досвід, навчатися академічній 

доброчесності самим та навчати інших. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ CASE STUDY ЯК ІНТЕРАКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТА 

ВИХОВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ШЛЯХУ УСПІШНОГО КАР’ЄРНОГО 

МАЙБУТНЬОГО ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

Мошенська Н.В., заступник директора з виховної роботи, 

вчитель інформатики Харківського державного 

вищого училища фізичної культури №1 

(м.Харків) 

 

Анотація. Стаття висвітлює практичні засади застосування методу case-study, підіймає 

проблему впровадження методу case-study в практику освіти, окреслює перспективи 

розвитку теорії та методики практичної складової підготовки майбутніх фахівців на ринку 

праці, обґрунтовує синергію ситуаційного навчання. 

Ключові слова: case-study, інтерактивні технології, сучасний ринок праці, кар’єрне 

майбутнє, кейси. 

Мета: обґрунтування доцільності застосування case study як інтерактивної освітньої та 

виховної технології на шляху успішного кар’єрного майбутнього здобувачів освіти. 

Нова українська школа (НУШ) і поступове реформування фахової передвищої освіти 

сьогодні – це обʼєктивний результат трансформації суспільних та економічних відносин в 

Україні. Необхідність модернізації системи освіти взагалі та професійної освіти зокрема 

вимагає пошук форм і методів роботи з учнівською молоддю, які відповідатимуть специфіці 

запитів щодо поведінки фахівця на сучасному ринку праці. Стрімкий розвиток технологій, 

майже тотальна діджиталізація соціальної сфери, економіки, поява нових професій та 

виникнення нових спеціальностей на перетині кількох галузей змінюють й можливості для 

самореалізації, професійної зайнятості майбутніх фахівців на сучасному ринку праці. 

Сутнісною причиною тривалого дисбалансу між попитом та пропозицією на 

вітчизняному ринку праці й досі залишається теоретизація фахової підготовки здобувачів 

освіти, у той час як роботодавці вимагають розвитку практичних навичок, що є основою для 

успішного карʼєрного майбутнього. Запити стосуються як soft skills, так і вмінь вирішувати 

конкретні практичні ситуації/завдання – кейси. 
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Основний ресурс сучасного суспільства – це людина. Причому людина не як фахівець 

із багажем нових засвоєних знань, умінь та навичок, які функціонують на початку 

професійного шляху випускника як «відокремлені опції», а людина як особистість, що здатна 

до пошуку нових знань, прийняття нестандартних рішень, застосування на практиці 

конкретних умінь і навичок для вирішення конкретних практичних (виробничих) ситуацій. 

Основний орієнтир освіти сьогодення – це підготовка не просто людей, які оволодівають 

новими знаннями і здобувають професію, а таких, які вміють мислити. 

На підвищення ефективності системи професійної освіти позитивно впливає 

запровадження інтерактивних технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників. 

Застосування case study як інтерактивної освітньої та виховної технології сприятиме 

формуванню цілісного конкурентоспроможного фахівця, який відповідатиме затребуваним 

фаховим компетенціям. 

Case-study (кейс-метод, або метод конкретних ситуацій, або метод ситуаційного 

аналізу) – це техніка навчання, заснована на використанні реальних економічних, 

соціальних, бізнес ситуацій (кейсів) тощо для сутнісного їх аналізу здобувачами освіти, 

спрямована на вдосконалення професійних навичок і отримання досвіду в тій чи іншій 

галузі. 

Метод case-study – це інструмент активного проблемно-ситуативного аналізу, що 

дозволяє формувати навички застосування теоретичних знань для вирішення практичних 

завдань. 

Побудова кейсів (практичних ситуацій) базується на реальних фактичних матеріалах 

або реальних ситуаціях та передбачає наступну пошукову діяльність учнівської молоді: 

- робота з інформацією: осмислення значення деталей, описаних у кейсі; 

- визначення сутності проблеми/питання; 

- аналіз і синтез аргументів; 

- робота з припущеннями і висновками; 

- оцінка альтернатив; 

- ухвалення рішення щодо кращого варіанту вирішення кейсу у контексті поставленої 

проблеми. 

Case-study, як неігровий імітаційний активний метод навчання, за наявної керованої 

емоційної напруги слухачів має суттєве значення і як виховна технологія: слухання і 

розуміння інших людей під час вирішення кейсів сприяє ефективному формуванню навичок 

групової роботи на засадах толерантної і ненасильницької комунікації. Також важливою 

виховною складовою case-study є технологія «створення успіху», яка виступає однією з 

головних рушійних сил методу та сприяє формуванню стійкої позитивної мотивації, 

нарощуванню пізнавальної активності, стимулюванню успіху, підкресленню досягнень 

здобувачів освіти. 

Отже, практичне значення застосування методу case-study як інтерактивної освітньої 

технології сьогодні є край актуальним. Це зумовлено, по-перше, зміною загального вектору 

розвитку освіти, орієнтації не на отримання конкретних готових знань, а на формування 

професійних компетентностей, умінь і навичок вирішувати типові робочі завдання 

працівників. По-друге, розвиток та модифікація вимог до якості сучасного фахівця 

потребують зміни парадигми мислення та формування навичок оптимальної поведінки в 

різних робочих ситуаціях. Використання case-study сприяє формуванню навичок вирішувати 

складні неструктуровані проблеми, які неможливо опанувати аналітично. 

Таким чином, застосування case study як інтерактивної освітньої технології дозволяє 

здобувачам освіти отримувати та накопичувати готові схеми рішень, що у подальшому 

формує навички вирішення більш серйозних професійних кейсів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ  НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З «ТЕОРІЇ І 

ПРАКТИКИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ» 

 

Полухтович Т.Г.  

доцент кафедри соціогуманітарних 

 технологій Луцького НТУ 

(м.Луцьк) 

 

Розглядається використання студентами-магістрами презентацій на практичних 

заняттях з дисципліни «Теорія і практика надання освітніх послуг», що дозволяє їм науково, 

доступно й цікаво представити освітній матеріал та володіти нам. 

У процесі досліджуваної проблематики поставлені завдання ознайомитись із 

інформаційним  забезпеченням підготовки студентів у Луцькому НТУ на факультеті 

професійної освіти та соціальних технологій. Важливість дослідження зумовлена 

підвищенням магістерського рівня у виші, активного засвоєння знань майбутніми фахівцями, 

адже, окрім, науково-дослідницької роботи, вони вивчають нормативні   і фахові дисципліни. 

Аналіз останніх досліджень висвітлено автором у таких публікаціях: Роль ІКТ у 

формуванні професійної компетентності учасників освітнього процесу/Т.Полухтович// Нові 

технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

Київ, 2020. Вип. 94. С.265-270; Полухтович Т., Мельничук Ю. Оновлення знань в 

інформаційному соціумі/ Т.Полухтович, Ю.Мельничук//  Науковий журнал «Економічний 

форум», Луцьк:ЛНТУ, 2020. С.147-155; До питання якості вищої освіти в Україні/Т. 

Полухтович, Ю.Мельничук// Международный научный периодический рецензируемый 

журнал «Modern scientific researches», Yolnat PE, Минск, 2020.С.51-55 тощо. 

Основний матеріал. Вважаємо, що для активізації студентів на практичних заняттях, 

підвищення якості навчання, -  використання ними різних підходів і методів є головним в 

умовах магістратури. На нашу думку, використання презентацій зорієнтує учасників 

освітнього процесу свідомо орієнтуватися у потоці інформації з теорії та практики надання 

освітніх послуг європейськими університетами та порівняти з вітчизняними вишами; 

розвивати науковий кругозір, поповнюючи власні знання. Інноваційний потенціал 

підготовки майбутніх фахівців у виші в реаліях сьогодення відбувається на основі  засвоєння 

знань, але на практиці вони не завжди використовуються. Скажімо, вивчення педагогічних 

дисциплін в умовах магістратури.  

Знання впливають на професійне становлення особистості. Тому важливо 

організовувати навчання на більш високому рівні в контексті модернізації вищої освіти 

України. Необхідність виділення нами знань, як важливої складової пізнання, як одного з 

ресурсів,  пояснюється тим, що саме знання дозволяють більш раціонально використовувати 

всі інші  ресурси в освіті, зокрема. Наявність  інформаційнокомунікаційної інфраструктури 

у виші забезпечує циркуляцію ідей, поширення інформації, а інвестиції в науку й освіту  

забезпечують   створення  нових знань. Зауважимо, що  методика навчання студентів, 

засвоєння ними наукових знань,  не змінювалися десятиліттями. Тому в сьогоднішніх реаліях   

конкуренції між вищими навчальними закладами зростає питома вага  знань, професійної 

компетентності не тільки майбутніх фахівців, а й, в першу чергу, науково-педагогічних 

працівників. 

 Висновки. Аналіз наукових джерел засвідчує, що використання презентацій, 

допомагає засвоїти знання, «поєднуючи» теорію з практикою, конкретизує знання, отримані 

на лекціях з дисципліни «Теорія і практика надання освітніх послуг». Презентації органічно 

доповнюють і лекційні, і практичні заняття. Студентам пропонуються багатоваріантні 

завдання. Відповідно викладач оцінює їхній  рівень знань та умінь. На практичних заняттях 

кожний студент-магістр демонструє рівень власної підготовки, що враховується викладачем 

при виставленні підсумкової оцінки. Широке включення в систему практичних занять 
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презентацій мотивує учасників освітнього процесу готуватись до занять і творчо підходити 

до цього. 

 

СПЕЦИФІКА ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19  

НА РОЗВИТОК ДИСТАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В СВІТІ 

 

 

Шуліка А. A., доктор політичних наук, доцент,  

доцент кафедри політології  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(м.Дніпро) 

 

Розглядаються світові особливості розвиту та модернізації дистанційних форм 

навчання в умовах локдауну та соціальних обмежень в умовах коронавірусної пандемії. 

Визначаються основні проблеми введення дистанційної освіти в світі. 

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 продемонструвала величезний розвиток 

процесів глобалізації соціальної сфери. Це проявилось в швидкому розповсюдженні хвороби 

в світі та введенням схожих обмежень в більшості країн світу. Природно, що ці обмеження 

торкнулися і сфери освіти, коли більшість навчальних закладів були закриті, але при цьому 

відразу стало зрозуміло, що сам освітній процес не може перериватися. Це призвело до 

масштабного поширення дистанційних форм навчання в Україні та світі. 

Глобальне поширення COVID - 19 призвело до припинення занять для більш ніж 850 

мільйонів учнів по всьому світу, порушивши початкові навчальні плани навчальних закладів 

в цих країнах та регіонах. Багато країн почали пропонувати онлайн-навчання для студентів 

по Zoom, Skype, FaceTime та ін. з метою розвитку онлайн-освіти і виставлення нормального 

робочого процесу. 

Першою країною, яка зіткнулася з проблемою поширення хвороби став Китай. Після 

спалаху COVID-19 Китай закрив навчальні заклади по всій країні, щоб запобігти поширенню 

вірусу. Це призвело до тестування нових форм дистанційної освіти в безпрецедентних 

масштабах. Так, після закриття всіх кампусів вищі навчальні заклади приступили до роботи з 

відкриття 24 000 онлайн-курсів, включаючи 1291 китайський «національний курс передового 

досвіду» та 401 курс віртуального експериментального моделювання, організований на 22 

платформа. Ці зусилля координувалися Міністерством освіти Китаю, яке стежило за 

прогресом і якістю пропонованих онлайн-освітніх послуг. 

При цьому результати таких форм освіти були досить спірними. Наприклад, 

опитування, проведені серед студентів університетів в Китаї показали, що більшість 

студентів вважали, що заплановані цілі навчання були в основному досягнуті, однак 

студенти говорили про необхідність поліпшення самодисципліни і концентрації на тлі таких 

відволікаючих факторів, як нестабільна швидкість Інтернет-мережі, галасливе навколишнє 

середовище і відсутність професійного обладнання. Також студенти рекомендували 

поєднувати записані відео та живі курси з більш активною онлайн-взаємодією, щоб 

підвищити рівень участі студентів в освітньому процесі. 

Також у Китаї виникла така ж проблема, як і в Україні - забезпечення єдиної навчальної 

платформи з освітніми функціями для всіх студентів та учнів. 

В умовах такого екстремального переходу до дистанційних форм освіти в багатьох 

країнах виникають і інші проблеми. Так, у Філіппінах виникли проблеми відсутності 

підготовки викладачів до проведення онлайн-занять і проблема доступності та якості 

підключення до Інтернету. Дослідники стверджували, що в Філіппінах онлайн-освіта 

розширює освітній та соціально-економічний розрив, який не робить освіту доступною. 

Незважаючи на розвиток комп’ютерних технологій та експоненціальне зростання 

технологічних додатків у світі, що відкриває шлях для онлайн-освіти в усьому світі в останні 

роки, небагато вчених вивчали готовність викладачів до онлайн-навчання. 
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Крім готовності та підготовленості до онлайн-навчання викладачів і вчителів, 

необхідно розглянути приклади досліджень щодо готовності учнів до дистанційної освіти. 

Так згідно з дослідженнями в Індії: у опитуваннях студентів, які перейшли на віртуальний 

режим, середнє значення фактичних вигод було значно менше, ніж середнє значення 

очікуваних вигод. Серед основних проблем, з якими вони стикаються, були названі мережеві 

проблеми та недостатня підготовленість. Підготовленість була заявлена як найбільш важлива 

причина тими, хто перейшов у віртуальні класи, а потім відсутність інтересу і сумніви в 

корисності віртуальних класів. Менша відвідуваність, відсутність особистого контакту і 

відсутність взаємодії через проблеми з підключенням були визнані істотними недоліками 

віртуальних класів в Індії. 

Подібні результати можна знайти в дослідженнях результатів введення дистанційних 

форм навчання в Саудівській Аравії. Завдяки досить великому розвитку Інтернет-технологій 

в системі вищої освіти Саудівської Аравії результати показали досить непогані результати з 

точки зору ефективності використання комп’ютерних, Інтернет-технологій, але при цьому 

результати показали низьку ефективність в контексті саморозвитку і мотивації до навчання. 

Навіть в сучасних країнах Європи виникли проблеми у зв’язку з порадами щодо 

суворого соціального дистанціювання, які стали каталізатором трансформації курсу 

навчання повністю в онлайн-сферу. Особливо великі проблеми виникли в освітніх сферах, 

які традиційно покладалася на особисте спілкування учнів у формі лабораторих робіт, 

симуляційних тренінгів та стажувань. Перехід до онлайн-навчання в Європі також призвів до 

необхідності вирішення конкретних питань, що стосуються створення та надання якісних 

навчальних програм та освітніх заходів. 

Актуально розглянути приклад перетворення системи освіти в Грузії, яка, також як і 

українська, заснована на традиційній аудиторній освіті і вимагає від учнів щоденного 

відвідування занять. 

Міністерство освіти, науки, культури і спорту Грузії зробило платформу Microsoft 

Teams доступною для всіх навчальних закладів країни. Інформаційна система управління 

освітою створила облікові записи для всіх вчителів і учнів та сформувала віртуальні класи 

для всіх класів і відповідних предметів. Додатково були опубліковані онлайн-інструкції для 

викладачів та студентів щодо використання цієї системи. 

При цьому враховуючи рівень поширення Інтернету і забезпеченість суб’єктів 

освітнього процесу технічними засобами Міністерство освіти, науки, культури і спорту 

Грузії спільно з Першим каналом Суспільного мовника Грузії запустило освітній проект під 

назвою «Teleskola» (телевізійна школа). Пряма трансляція уроків велася по телеканалу з 

різних предметів по всій країні. Також в EL.GE - на платформі, підтримуваній державою, 

були розміщені тематичні ресурси, засновані на національній навчальній програмі. 

При цьому багато дослідників відзначали, що на порядку денному в Грузії не стояло 

питання забезпечення якості онлайн-методу навчання, так як головною метою було зберегти 

навчальний процес і продовжити його в будь-якому можливому форматі. 

Таким чином, як показують наведені приклади в системі освіти вчителі та викладачі 

повинні реформувати темпи онлайн-навчання, яке повинно враховувати нове середовище, 

абсолютно відмінну від класичного аудиторного навчання. В даний час часто прийнято 

просто дублювати в Інтернеті зміст традиційних аудиторних занять. Однак за відсутності 

особистого спілкування вчителям необхідно докласти більше зусиль для підготовки до 

онлайн-курсів, впровадження інновацій та розробки уроків, які поліпшать концентрацію 

уваги учнів. Він також вимагає від вчителів та викладачів терпляче перетворювати студентів 

з пасивних одержувачів інформації в залучених учнів за допомогою інтерактивних питань і 

відповідей, тестів, презентацій і відкритих дискусії. 

Хоча COVID-19 мав серйозний вплив на нормальний освітній прогрес, він показав, що 

дистанційні форми навчання є одними з основних напрямків розвитку системи освіти в 

усьому світі. Навчальні заклади можуть скористатися цією непередбаченою можливістю, 

щоб виявити недоліки та прискорити реформу онлайн-освіти за допомогою інноваційного 
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змісту курсів, сучасних технологій та ефективного управління. Ми повинні перетворити цю 

надзвичайну ситуацію на привід для подальшого розвитку міжнародного співробітництва та 

обміну досвідом, знаннями та ресурсами для створення глобальної мережі онлайн-освіти. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

 ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВСП 

«ТЕХНОЛОГІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВІННИЦЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

Гончарук Г.О., Ровінський К.Б. 

викладачі вищої категорії , викладачі фізичного 

виховання ВСП ТПФК ВНАУ 

(м.Вінниця) 
 

Представлено оцінку фізичної підготовленості студентів ВСП ТПФК ВНАУ за 

результатами контрольних нормативів, затверджених програмою, за 12-тихвилинним тестом 

ходьби і бігу Купера,  спостереженнями викладачів за активністю та мотивацією до занять 

фізичними вправами студентської молоді у  період адаптації до освітнього процесу. 

Постановка проблеми. Оцінювання фізичного розвитку та фізичної підготовленості 

студентської молоді – це питання, яке є актуальним щороку для педагогічного колективу 

циклової комісії фізичного виховання нашого закладу освіти в перших два місяці від початку 

роботи з групами нового набору особливо, а також зі студентами 2-4 курсів. Важливо 

серйозно і зважено підійти до методики оцінювання, щоб у подальшому вміло дозувати 

фізичне навантаження, розвиваючи фізичні якості кожного студента, згідно з особливостями 

його фізичного розвитку та підготовки, закладеної у шкільні роки. 

Аналіз актуальних досліджень.. Оскільки наказ Міністерства молоді та спорту України 

від 15 грудня 2016 року №4665 «Про затвердження  тестів і нормативів для проведення 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України», студентської молоді у 

тому ж числі, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2017 року за № 

195/30063, втратив чинність, і на сьогодні оцінювання фізичної підготовленості у рамках 

державної програми проводиться на добровільних засадах ( наказ Міністерства молоді та 

спорту України від 4 жовтня 2018 року №4607 «Про затвердження  тестів і нормативів для 

осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться на добровільних 

засадах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2018 р. за № 

1207/32659), викладачу фізичного виховання повернули можливість самостійно обрати 

методи та підходи, за якими може оцінити фізичний розвиток та готовність студента під його 

керівництвом розвити і вдосконалювати свої фізичні якості. 

Основний матеріал. Щоб ефективніше провести методичну роботу з рівня оцінки 

фізичної підготовленості студентів груп нового набору у 2018 році були внесені зміни до 

робочих програм, перший модуль яких на сьогодні передбачає набір контрольних 

нормативів, за якими можна у короткі терміни зрозуміти, з якими особливостями фізичного 

розвитку прийшли до нас студенти і як надалі спільно вибудувати роботу. Як показують 

спостереження, не завжди студент, який згідно з медичною довідкою 086-1/0, наданою  

сімейним лікарем, віднесений до основної групи, має гарні фізичні здібності та підготовку, і 

навпаки: студенти підготовчої групи, за наявності мотивації до фізичного розвитку, за 

створених сприятливих умов, комфортних для них,  показують гарні результати і навіть 

стають успішними спортсменами Всеукраїнського рівня. 

До першого модуля робочої програми внесені контрольні нормативи на визначення 

рівня розвитку загальної фізичної підготовки: швидкості, спритності, витривалості, сили, 

координації, гнучкості. 
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Рис.1. Рівень фізичної підготовленості студентів груп нового набору за контрольними 

нормативами робочої програми станом на початок навчального року 

Згідно з аналізом рівня фізичної підготовленості студентської молоді у період адаптації 

до навчання, за тим розвитком фізичних здібностей, який їм заклали у школі – понад 60% 

студентів мають низький та нижче середнього показник рівня фізичної підготовленості 

(Рис.1.). За опитуванням під час занять з'ясовано, що у значної частини студентів зовсім не 

проводились заняття Фізичної культури у школі і вони вперше знайомляться з багатьма 

фізичними вправами, елементами, спортивним спорядженням, видами спорту. 

Аналіз результатів показує, що юнаки мають кращий рівень фізичної підготовленості у 

порівнянні з дівчатами за усіма показниками, особливо в силових вправах та вправах на 

витривалість. Дівчата мають незначну перевагу у тестах на гнучкість. Найбільше труднощів 

виникають при складанні тестів на витривалість, де як дівчата, так і юнаки, показують дуже 

низькі результати.  

Враховуючи те, що більшість студентів, виконуючи норматив на витривалість, 

переходять на ходьбу під час бігу,  навіть під час розминки, на добровільних умовах 

викладачі коледжу під час занять пропонують студентам визначити рівень фізичної 

підготовки за тестом Купера. Суть тесту полягає у тому, що студенти повинні пробігти 

(пройти) найбільшу відстань за 12 хвилин (Рис.2.). 

 
Рис.2. Рівень фізичної підготовленості студентів коледжу за тестом Купера 

Особливих проблем із складанням цього тесту у студентів не виявлено, оскільки він 

доступний для студентів з різним рівнем фізичної підготовленості, і результати в оцінюванні 

витривалості є кращими, ніж за тестами обов'язкової програми. 

Якщо порівнювати динаміку фізичного розвитку, то можна відмітити помітний спад 

усіх показників у студентів другого курсу станом на кінець навчального року, який можна 

пов'язати з підготовкою до складання тестів ЗНО, послаблення функцій нервової системи, 

що негативно впливає на рівень фізичної активності загалом. 3-4 курси більш свідомо 

підходять до розвитку та саморозвитку фізичних якостей, вони більш активні, впевнені у 

своїх фізичних можливостях, вміють цінувати час, який виділено на заняття фізичними 

вправами. 

Висновок. Аналіз власних досліджень доводить, що більшість студентів груп нового 

набору мають низький та нижче середнього рівень фізичної підготовленості, що спонукає до 

пошуку нових методів та форм, розвитку мотиваційної сфери з метою зростання рівня 

фізичного розвитку та розвитку фізичних якостей студентської молоді загалом. Отримані 

результати створюють позитивні передумови для розробки оздоровчих програм із 

застосуванням сучасних засобів та обладнання для студентів незалежно від рівня фізичної 
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підготовленості, щоб кожен студент міг знайти для себе ті елементи, які допоможуть йому 

стати фізично здоровим фахівцем у майбутній професії. 

 

ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  З ТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ  

  РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ 

 

Наумчук Г.М., викладач математики 

 ВСП «Бурштинський торговельно-      

економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

(м.Бурштин) 

 

Анотація. У доповіді розглянуто основні форми і методи  організації процесу навчання  

з використанням інноваційних технологій при викладанні математики. Запропоновано 

методи застосування нових інформаційних технологій в практичній діяльності. Визначено, 

що упровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій дозволяє досягти 

максимального навчального ефекту. 

Постановка проблеми. Математика – універсальна мова науки і сучасних технологій. 

Ця дисципліна вимагає критичного мислення, чіткого алгоритму дій, здатності 

структурувати, аналізувати та узагальнювати. Вона є невід’ємною складовою багатьох сфер 

сучасного життя.  На жаль, рівень якості знань студентів не відповідає вимогам сьогодення. 

Викладачі математики ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж 

КНТЕУ»  працюють над розробкою  ефективних методик з використанням  інноваційних і  

традиційних методів роботи на заняттях з математики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провівши аналіз публікацій присвячених 

впровадженню новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес, які 

розміщені в Інтернет-просторі, можна стверджувати, що на даному етапі інтенсивність 

досліджень такого впровадження в процес вивчення точних наук в навчальних закладах 

тільки зростає. Завдяки  ефективно обраним педагогічним технологіям, методам та 

прийомам, можна сформувати  творчо розвинену, креативно мислячу, активну особистість.  

Основний матеріал. Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних 

технологій є характерною рисою сучасної  освіти. В даний час на перший план висувається 

завдання розвитку творчого мислення студентів в процесі навчання, вміння ними самостійно 

поповнювати свої знання, орієнтуватися в стрімкому потоці сучасної наукової інформації, 

розвивати їх здатність адаптуватися до постійно мінливих життєвих ситуацій, шукати шляхи 

нестандартного вирішення ситуацій і проблем. Рівень викладання математики має 

відповідати сучасному розвитку. 

Враховуючи вищезазначене, у ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий 

коледж КНТЕУ» застосовують такі сучасні інноваційні технології або їх елементи: 

інформаційно-комунікаційні технології, компетентісний підхід, технології рівневої 

диференціації та індивідуалізації, інтерактивні технології (проектний метод, що 

включає  проблемне навчання та дослідницьку діяльність), особистісно-орієнтовані 

технології навчання, тестові технології,  ігрові технології. 

Найбільш  ефективною формою навчання вважається поєднання сучасних інноваційних 

методів і прийомів  з традиційними засобами.  

Для створення дослідницької , творчої атмосфери на заняттях використовуємо метод 

проектів. При цьому кожен студент залучений до активного пізнавального процесу, в основі 

якого – співпраця.  Оскільки метод проектів дозволяє оцінити здебільшого практичні навики 

роботи,  поєднуємо його з тестуванням, метою якого є перевірка теоретичного матеріалу.  

Одним з ефективних засобів навчання є і навчально-демонстраційна презентація. Під 

навчальною презентацією розуміється логічно пов'язану послідовність слайдів, що об'єднана 

однією тематикою і загальними принципами оформлення. Процес створення презентації 

студентами є: самостійний пошук і підготовка матеріалу, створення слайдів презентації та їх 
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оформлення, демонстрація презентації. Працюючи в парах або в групі, студенти спільно 

здійснюють підготовку матеріалу і створюють свою презентацію.   

Використовуємо анімаційну комп’ютерну 3-D модель,  вивчаючи курс стереометрії. 

Використання створених анімаційних комп’ютерних 3-D моделей виправдане на різних 

етапах заняття. 

В результаті практичного досвіду проведення занять з математики, можна зробити 

висновок, що перевагами застосування інноваційних технологій на заняттях є: 

інтенсифікація самостійної роботи студентів, зростання обсягу виконаних завдань, 

індивідуалізація навчання (особистісно-зорієнтований та диференційований підхід), 

підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, 

можливості включення ігрового моменту. 

Висновки. Можна стверджувати, що для підвищення ефективності навчання на заняттях 

математики варто розумно комбінувати як традиційні інтерактивні форми і методи, так і 

новітні інноваційні методи. Саме таке поєднання у навчальному процесі надає змогу 

наблизити навчання до практики повсякденного життя,  допомагає активізувати творчу уяву 

студентів, розвиває їхнє мислення й формує в них навички, необхідні для сучасного 

суспільства.  

 

АНГЛІЙСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА  

ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ  

ФАХІВЦІВ СПОРТИВНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Максимова К.В.,  

старший викладач 

 кафедри української та іноземних мов, 

Харківська державна академія фізичної культури 

(м.Харків) 

 

Анотація. У тезах розглядається актуальне питання англійської термінології як основи 

професійного мовлення майбутніх фахівців спортивної галузі. 

Постановка проблеми. Відомо, що основу професійного спілкування в спортивній 

галузі складає не лише українська, але й спеціальна англійська термінологія. Досвід 

практичної діяльності вказує на те, що не всі майбутні фахівці спортивної галузі добре 

володіють спеціальною англійською термінологією, що істотно знижує ефективність їх 

навчання та подальшого професійного становлення, оскільки нині на ринку праці нині 

зростає професійний інтерес саме до фахівців, що володіють англійською мовою. Таким 

чином, виникає проблема оволодіння спортивною термінологією майбутніми фахівцями 

спортивної галузі. 

Аналіз  останніх досліджень і публікацій. Останні роки значна кількість науковців 

досліджувала питання особливостей термінотворення англійської лексики в різних сферах 

професійної діяльності.  Однак питання особливостей формування спортивної термінології у 

майбутніх фахівців спортивної галузі, як основи їх професійного мовлення, було поза 

увагою.  

Основний матеріал. Відповідно до потреб держави в розв'язанні цілого комплексу 

соціально-економічних і культурно- просвітницьких завдань постають нові вимоги до освіти 

майбутніх фахівців спортивної галузі. Концепція вищої освіти базується на принципах 

відповідності навчання потребам особи, суспільства і держави, визначається сформованістю 

професійних якостей майбутнього фахівця спортивної галузі, серед яких володіння 

мовленнєвими знаннями та уміннями посідає особливе місце. Особливо це питання 

актуальне зараз, коли значно зменшується кількість годин з фахових дисциплін у вищих 

навчальних закладах спортивного профілю, а інтенсивність навчання підвищується, що 

призводить до ускладнення фахового розуміння суті. 
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Найбільшої актуальності ця проблема набуває в процесі навчання та спеціальної 

підготовки спортсменів. Для забезпечення професійного спілкування англійською мовою 

необхідно використовувати різноманітні комплекси вправ на заняттях з англійської мови , 

що дають змогу не тільки ознайомитися з лексикою майбутнього фаху, а й самостійно 

конструювати діалоги за поданими зразками, моделювати різноманітні виробничо-професійні 

ситуації. 

У спортивній галузі термінологія відіграє дуже важливу роль, адже вона є основою 

взаєморозуміння фахівців спортивної галузі в процесі спеціально організованої освітньої та 

спортивної  діяльності. Термінологія у спортивній галузі має певні особливості, бо її 

основою є ряд споріднених галузей науки про спортсмена (анатомія, фізіологія, гігієна, 

біомеханіка, спортивна медицина, спортивна метрологія, біохімія, теорія і методика 

фізичного виховання, педагогіка, психологія та різні види спорту). У цьому контексті 

великого значення в системі вищої освіти набуває навчання майбутніх фахівців спортивної 

галузі фахової лексики як основи становлення їх професійного мовлення. 

Відомо, що термінологія – це сукупність термінів певної галузі виробництва, 

діяльності, знань, що є особливим сектором, найбільш доступним свідомому регулюванню. 

Водночас, термін – слово або словосполучення, яке означає конкретне поняття в певній 

галузі людської діяльності. Термін повинен відповідати внутрішнім мовним законам, бути 

семантично прозорим (зрозумілим), якомога повніше співвідносним з означуваним поняттям, 

бути стислим, стилістично нейтральним, однозначним.  

У методиці викладання англійської спортивної термінології важливе місце також 

належить навчанню опрацювання фахової спортивної літератури. Будучи своєрідним 

процесом мовного спілкування, читання передбачає як сприйняття тексту, так і його 

обдумування, а це безпосередньо пов’язане з роботою із термінологічним апаратом. 

Значення професійного мовлення фахівця важко переоцінити. Воно є необхідною 

умовою успішної професійної діяльності, підвищення фахової кваліфікації, обміну досвідом. 

Викладання і засвоєння термінологічних понять традиційно відбувається в процесі 

лекційних, семінарських і лабораторних занять при викладанні циклу спеціальних предметів 

навчального плану.  

Отже, можна констатувати дві проблеми в термінологічній підготовці майбутніх 

фахівців в спортивній галузі: неповна сформованість термінологічної бази та низька 

ефективність традиційних підходів до термінологічної підготовки студентів. 

Висновок. Таким чином, першочерговим завданням для сучасної педагогічної науки є 

удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки сучасних навчальних технологій та 

методик викладання й навчання англійської термінології майбутніх фахівців спортивної галузі як 

основи їх професійного мовлення. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДЗЗ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ 

 «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ» 

 

Федонюк М.А., кандидат географічних наук,  

доцент кафедри екології та агрономії 

Луцький національний технічний університет 

Федонюк В.В., кандидат географічних наук,  

доцент кафедри екології та агрономії  

Луцький національний технічний університет  

(м.Луцьк) 

 

Анотація. У дослідженні викладені основні положення щодо практики застосування та 

можливостей застосування методів та методик дистанційного зондування Землі (далі – ДЗЗ) 

при викладанні дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для здобувачів 

ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою (далі – ОП) «Екологія». 
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Сучасний рівень розвитку онлайн-технологій та потреба адаптування людини до життя 

в умовах індустрії 4.0, як прийнято називати нинішній етап розвитку людського суспільства, 

вимагає суттєвої модернізації підходів до викладання та навчання, до здійснення освітньої 

діяльності у закладах вищої освіти. 

Для майбутніх фахівців у галузі екології за освітньою програмою ІІ (магістерського) 

рівня читається навчальний курс «Моделювання та прогнозування стану довкілля». У вищій 

школі традиційними методичними підходами при викладанні спецкурсів такого спрямування 

є широке застосування статистичних методів наукового дослідження, математичного апарату 

моделювання природних процесів та фізичних явищ, у той же час недостатнім є 

використання усіх наявних на даний час можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій (далі – ІКТ) та методик ДЗЗ. Дані методики для фахівця – природознавця, у тому 

числі еколога, є надзвичайно важливими та потрібними, адже вони дозволяють напрацювати 

дієвий механізм пошуку, збору, обробки, інтерпретації та застосування актуальної 

інформації щодо особливостей розвитку природних та техногенних процесів і явищ.  

Окремі аспекти застосування таких методик при викладанні дисциплін природничого 

циклу було детально проаналізовано у [3], а на прикладі дослідження, проведеного у [2], 

можна ознайомитися з науковими результатами, отриманими в процесі їх застосування.  

Практичні інструменти реалізації таких методик можна знайти на ресурсі [1], окрім 

того, зараз регулярно проводяться цікаві семінари та он-лайн курси і тренінги за даними 

напрямами дослідницько-викладацької роботи (наприклад, див. 

https://forms.gle/jikgq5hn4b4FgNZA6 від Laboratory «Geoinformation System and Remote 

Sensing» – Лабораторії ГІС та ДЗЗ при МАН України). 

Набутий практичний досвід засвідчує, що ефективними інструментами для он-лайн – 

моделювання природних та антропогенних процесів є: 1) використання космічних 

супутникових знімків, які на даний час є у безкоштовному доступі. Для їх аналізу доцільно 

скористатися, наприклад, можливостями сервісів Sentinel-HUB і LandViewer від EOS DATA 

Analytics; 2) використання «віртуального глобуса», який нам надає універсальний сервіс 

Google Earth; 3) використання відкритих геопорталів, зокрема, геокадастрових даних, даних 

ГІС; як приклади можна навести он-лайн – ресурси Google Maps, GISFile, Cartoo та багато 

інших. Практичне застосування вказаних сервісів під час занять дозволяє максимально 

наблизити їх до практики геоінформаційного моделювання екологічних процесів та явищ. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОДУКТУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН 

 

Островський А. Й., асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

(м.Вінниця) 

 

Актуальною проблемою для Української науки є розробка та впровадження 

прикладних комп’ютерних програм. Проблема настільки важлива, що важко переоцінити її 

значення. Сучасні інформаційні технології та комп’ютерні науки ґрунтуються на новітньому 

світовому досвіді ІТ-освіти. Найдинамічнішою і найперспективнішою сферою в Україні є ІТ, 

а отже продукти у галузі ІТ-індустрії мають бути українського виробника. Вони мають нести 

із собою національну символіку, патріотичні почуття, об’єднуючий мотив для українського 

суспільства. 

Масштаб української держави та рейтинг українських програмістів їх компетентність 

та винахідливість відповідають  викликам у напрямку  розробки нових комп’ютерних 

програм. Рівень складності перших вітчизняних програм може бути нижчим від існуючих 

аналогів, але має забезпечувати потреби науковців. При обміні досвідом з польськими 

науковцями виявилось, що вони працюють у програмному забезпеченні  вітчизняних 

https://forms.gle/jikgq5hn4b4FgNZA6
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програмістів. Враховуючи проблемні питання, можливо було б розглянути питання 

об’єднання зусиль з програмістами інших країн. Наприклад. польськими науковцями. 

Особливу увагу потрібно звернути на  прикладне програмне забезпечення для 

навчального призначення. Вивчення навчальних дисциплін вимагає певних правил роботи із 

програмним забезпеченням. Застосовуючи вітчизняні комп’ютерні програми ми формуємо 

мотивацію студентів до поглибленого вивчення української мови. Працюючи із 

прикладними програмами навчального призначення студенти  поглиблюють свої знання та 

вміння. На думку автора аналоги таких програм, як  КОМПАС-3D, Вертикаль, EULER, та ін. 

мають бути розроблені українськими програмістами.  
Доцільно зауважити, що максимальне використання можливостей програм у вищій 

школі відбувається не в повній мірі, це здебільшого комп'ютерні програми навчального 

призначення, тобто, як засіб навчання. Повне ресурсне використання характерне для 

професіоналів, які щоденно використовують такі комп’ютерні програми, отримуючи навики 

своєї праці.  

Окреме місце у процесі підготовки обдарованої молоді посідає робота з комп’ютером. 

При проведенні олімпіад, щорічно приймають участь та представляють свої навчальні 

заклади сотні студентів з усієї України. Зазвичай, розв’язуючи олімпійські завдання, в 

учасників виникає потреба у поглибленому вивченні можливостей комп’ютерних програм, а 

також у розширенні переліку таких програм, які б відповідали вимогам сьогодення. 

Актуальними для такої ситуації є використання саме комп’ютерних програм світового рівня, 

які пройшли перевірку часом. Ситуація кардинально відрізняється від навчального процесу, 

хоча і значимий розрив між рівнями знань та вмінь студентів неприпустимий.  

На думку автора, на початковій стадії, комп’ютерні програми можуть бути написані на 

основі безкоштовних мов програмування, наприклад, Python або іншій мові програмування 

вільного  користування. 

Актуальними проблемами сучасної освіти є розробка комп’ютерних програм, 

покращення обслуговування комп’ютерної техніки та її оновлення, збільшення кількості 

комп’ютерних класів, прискорений перехід у використанні комп’ютерів для більшої 

кількості дисциплін. Оволодіння сучасними методами викладання дисциплін неможливе без 

відповідного рівня ІТ-індустрії, що у свою чергу вимагає ефективної співпраці вищих 

навчальних закладів, структур бізнесу і держави.  

Підбиваючи підсумок, можна прийти до висновків, що поява на  ринку вітчизняних 

комп’ютерних програм, особливо прикладного забезпечення для навчального призначення, є 

цілком реальна.  

 

СУЧАСНІ ФОРМИ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ПРИ  

ВИВЧЕННІ  ДИСЦИПЛІН 

 

Герасимик-Чернова Т.П., викладач-методис, 

викладач вищої категорії  

ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ» 

(смт Любешів) 

 

Анотація. Сучасна концепція модернізації освіти висуває необхідність 

компетентнісного підходу, який передбачає розвиток ключових компетенцій у здобувачів 

освіти, необхідних для успішної професійної діяльності. Такий підхід до підготовки кадрів з 

вищою та фаховою перед вищою освітою висуває на перше місце не інформованість 

студента, а вміння застосовувати випускником знання, вміння та навички при вирішенні 

проблем в конкретній професійній діяльності – у будівництві, агроінженерії, галузевому 

машинобудуванні. 

Постановка проблеми. Одним з базових понять компетентнісної освіти є 

компетентнісний підхід. Цей перехід від кваліфікаційної моделі фахівця до компетентнісної, 
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тобто орієнтованої на конкретний результат, що і знайшло своє відображення у державних 

документах. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз досвіду освітніх систем багатьох зарубіжних країн 

засвідчив, що одним зі шляхів оновлення змісту освіти й освітніх технологій, узгодження їх 

із сучасними потребами, інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація фахової 

підготовки на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його 

запровадження. Таким чином, особливу значущість для професійного успіху набувають 

особистісні якості та компетентність фахівця. Вимоги до результату  освіти формулюються 

категоріями «компетенції», «компетентність». 

Основний матеріал. Які основні складові компетентності?  

По-перше, знання, але не просто інформація, а швидко змінювана, динамічна, 

різноманітна, яку треба вміти знайти, відсіяти від непотрібної, перевести у досвід власної 

діяльності.  

По-друге, уміння використовувати це знання у конкретній ситуації; розуміння, яким 

чином добути це знання, для якого знання який метод потрібний.  

По-третє, адекватне оцінювання - себе, світу, свого місця в світі, конкретного знання, 

необхідності чи зайвості його для своєї діяльності, а також методу його здобування чи 

використання. Виокремлюють трьохрівневу ієрархію компетентностей:   

-       предметні – формуються засобами навчальних предметів; 

-       міжпредметні – належать до групи предметів або освітніх галузей; 

-  ключові найбільш універсальні компетентності, які формуються засобами 

міжпредметного і предметного змісту. 

Викладачі чітко уявляють роль і місце кожної навчальної дисципліни ЦМК у 

формуванні компетентностей майбутніх фахівців, зокрема, при свідомому засвоєнні 

спеціальних професійних навчальних дисциплін.  

Стосовно засобів реалізації компетентнісного підходу при вивченні навчальних 

дисциплін, на мою думку, доцільним є моделювання виробничих (експлуатаційних) умов 

роботи при проведенні практичних завдань, ЛПЗ  із створенням викладачами необхідного 

навчально-методичного забезпечення.  

Для реалізації цього потрібно зробити наступне:  внести зміни до навчальних робочих 

програм з дисциплін відповідно до вимог IMO model course та принципів компетентнісного 

підходу у конкретних навчальних дисциплінах;  внесені зміни до навчально-методичних 

комплексів дисциплін ЦМК; продовжити  роботау зі складання завдань для практичних 

занять прикладного  характеру за спеціальностями та проводиться апробація вже 

розроблених завдань.  

З метою поглиблення вмінь практичного застосування набутих знань погтрібно 

переглянути перелік лабораторних робіт для здобувачів освіти, які проводяться при вивченні 

креслення та інженерної графіки і розробити методичні рекомендації до їх проведення з 

використанням комп’ютерних програм.  

На сьогодні продовжується робота зі створення нових лабораторних робіт з опору 

матеріалів, які сприятимуть кращому розумінню фундаментальних основ фахової діяльності 

майбутніх будівельників. 

Для продовження становлення та удосконалення компетентнісного підходу при 

вивченні дисциплін  продовжується розробка і виготовлення лабораторного обладнання для 

виконання лабораторних робіт з усіх напрямків навчальної роботи ЦМК. Ефективна 

організація самостійної роботи створює умови для підвищення рівнів навчальних досягнень, 

розвитку професійно-значимих якостей особистості, творчих здібностей, самостійності та 

активності, тим самим сприяючи становленню та розвитку професійної компетентності 

майбутнього фахівця. Чим вище рівень самостійності пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти у освітньому закладі, тим вища його здатність до подальшого професійного зростання, 

а відповідно й конкурентна спроможність його на ринку праці.  
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Висновки. Контролюючи результати роботи здобувачів освіти, викладач має змогу 

стимулювати неактивних учасників курсу, виявити слабкі місця кожного індивідуально, 

вчасно надати педагогічну підтримку тощо.  

Навчально-методичні матеріали створені з компетентнісним підходом сприяють 

активізації пізнавальної діяльності студентів, так як спрямовують їх на засвоєння знань і 

вмінь, які мають прикладне значення для формування відповідних фахових компетентностей 

у подальшому навчанні.  

 

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ  

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Булгакова Т.М., кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри психології і педагогіки 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

(м.Київ) 

 

У статті розглядаються основні принципи гендерного підходу у закладі вищої освіти. 

Впровадження гендерного підходу в освітній процес забезпечує вирішення питань сучасної 

освітньої взаємодії. 

Ключові слова: гендерний підхід, педагогічні дисципліни, навчання, виховання, 

розвиток. 

Постановка проблеми. Уміння педагогів відмічати особливості, які відрізняють одну 

особистість від іншої, грає величезну роль і часто виявляється вирішальним для організації 

продуктивної навчальної діяльності. Гендерний підхід ґрунтується не тільки на біологічних 

відмінностях, які існують між статями, а й на тому соціокультурному значенні, яке 

суспільство надає цим розбіжностям. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гендерний підхід у вихованні й освіті вивчали 

З. Барабаш, В. Кравець, Л. Попова та ін. Т. Дороніна працювала над проблематикою 

гендерності у закладі вищої освіти, Т. Виноградова вивчала психологічні особливості 

гендерів у спорті. 

Основний матеріал. Сучасні гендерні підходи підготовки фахівців вимагають активної 

участі педагога в процесі навчання, виховання і розвитку. Обов’язковою умовою успішності 

цього процесу є викладання основ предмета «Педагогічна майстерність» в формі активної 

взаємодії. Ефективність викладання педагогічних дисциплін визначається в процесі 

спостереження за розвитком особистості студентів і формуванням у них навичок 

компетентності. Педагог повинен бути не керівником, а скоріше порадником, намагатися 

викликати у підопічних захоплення яскравою справою, надихати їх на творчість, 

підтримувати інтерес, активність в пошуку істин. 

Гендерний підхід є важливою складовою володіння основами педагогіки. Комплекс 

соціально-психологічних характеристик особистості, науково-теоретичних і методичних 

знань, умінь, міжособистісної компетентності дозволяє ефективно вирішувати завдання 

навчання, виховання і розвитку особистості. Психологічним критерієм гендерного підходу є 

високий ступінь сформованості у студентів стійкого інтересу і творчого ставлення до 

дисципліни, вміння долати труднощі. 

Висновки. Реалізація гендерного підходу вимагає певного стилю викладу навчального 

матеріалу та створення підручників і навчальних посібників, які враховують особливості та 

потреби студентів різної статі. Реалізація гендерного підходу педагогічної діяльності 

відповідає моделі взаємодії, елементами якої є відбір змісту, засобів, контроль і оцінка 

результатів викладання. 
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СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ 

НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА 

 

Коренчук Т.Ю., викладач вищої категорії 

ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ» 

(смт Любешів) 

 

Анотація. Право — це важливе досягнення людської цивілізації, що виникло ще за 

часів сивої давнини і протягом тривалого часу впливало на життя суспільства в цілому і 

кожної людини зокрема. 

Аналіз останніх досліджень. Сьогодні на телебаченні йде майже відверта пропаганда 

жорстокості, насильства, спостерігається нехтування нормами моралі. Щоб у майбутньому 

діти могли протистояти злу, насильству, несправедливості, стали справжніми громадянами 

демократичного суспільства, ми повинні максимум уваги приділити формуванню правової 

культури. 

Постановка проблеми. Тому одним із найважливіших завдань курсу «Основи 

правознавства», «Правознавство» є підготовка учнів до життя, вироблення навичок 

правомірної поведінки, пошуку шляхів вирішення життєвих ситуацій відповідно до норм 

права.  

Для досягнення цієї мети використовують в навчально-виховному процесі інтерактивні 

методи роботи, які сприяють кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу, розвивають 

їх творче мислення, формують навички дій у найтиповіших ситуаціях, розвивають 

аналітичне мислення учнів, значно активізують їхню роботу на уроці, виробляють вміння 

застосовувати здобуті знання на практиці, давати правову оцінку різним суспільним 

відносинам. 

Основний матеріал. Суть інтерактивних методів у тому, що навчання відбувається 

завдяки взаємодії тих, хто навчається. Учитель виступає лише як керівник розумової 

діяльності учнів, допомагає, спрямовує її, реалізує важливий принцип виховання: 

«Допоможи мені, щоб я зробив це сам». 

Послідовність проведення методів така: 

- інструктування  —  повідомляю учням проблему,  правила,  послідовність дій і 

кількість часу на виконання завдань, запитую, чи все зрозуміло; 

-  розподіл на групи або розподіл ролей. Групи формуються по-різному. Інколи 

проводиться тестування відповідно до обговорення теми,  в результаті якого попередньо 

з'ясовується думка кожного і в групи об'єднуються ті, думки яких збігаються.   Іноді   групи   

формуються штучно; 

- виконання   завдання,    коли   вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий 

дискусії, намагаючись забезпечити учасникам максимум можливостей для   самостійної  

роботи   й   навчання у співпраці. Кожна група розробляє свій підхід до проблеми, що 

обговорюється, а потім виносить на суд присутніх; 

- представлення групами, окремими учнями результатів виконання завдання; 

- загальне обговорення результатів. 

Підбиття підсумків бажано проводити у формі запитань: що нового дізналися, яких 

навичок набули, як це може знадобитися в житті. 

Метод  передбачає декілька принципів організації: 

1.   Поділ класу на групи. Кожна група визначає лідера, який керує її роботою. 

2. Проблемність завдання збуджує активність учнів, спонукає замислитись над 

матеріалом, з яким вони працюють. Для обговорення слід обирати проблему, яка важлива   

для   сьогоднішнього   життя і викликає певні позитивні емоції чи такі, що випливають 

безпосередньо з теми уроків. 

3. Завдання в групі вибирають так, щоб можна було враховувати й оцінити ін-

дивідуальний внесок кожного учня залежно від їх зацікавлень, інтелектуальних 
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можливостей, а також беручи до уваги їхні емоційні проблеми, «сильні» і «слабкі» сторони в 

спілкуванні. Адже проблема, яку розглядають, не має визначеного рішення. Тому кожна 

версія має право на існування. 

4. Опора на теоретичні знання теми. Вона здійснюється  за допомогою  вступної бесіди, 

обговорення проблеми. 

5.  Створення на уроці невимушеної атмосфери співробітництва учнів і вчителів. 

6. Поглиблення теоретичних знань. Формування  умінь  і  навичок,   розкриття 

здібностей учнів. 

Існує багато варіантів інтерактивного навчання: 

- робота в малих групах і парах; 

-  дискусії; «Мозковий штурм»; 

-  «Інтерв'ю»; 

-  коло ідей; «Прес»; 

- «Навчаючись — вчуся»; 

- «Мікрофон» тощо. 

Проблемою є також підготовленість як учителя, так і учнів до цього виду роботи. Тому 

необхідно починати з налагодження контакту з учнями. 

Знання своїх прав та обов'язків, уміння відстоювати і захищати свої права та поважати 

права інших людей — ось основні питання, яким я приділяю постійну увагу, працюючи з 

учнями. 

Висновок. Сьогодні, коли обсяг інформації зріс настільки, що є просто неможливим 

осягнення її однією людиною — я вважаю, що дидактична функція вчителя полягає не в пе-

редачі знань, а в у формуванні навичок здобувати їх. 

 

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ  

РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Задачина А.В. (вчитель фізичної культури  

КЗ "НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

гімназія №23 Вінницької міської ради"  

(м. Вінниця) 

Анотація. У статті характеризується роль вчителя у створенні умов для зміцнення 

фізичного здоров’я дітей. Покращення організації фізичного виховання в урочний та 

позаурочний час застосовуючи педагогічну майстерність викладання предмету фізичної 

культури. Спрямованість вчителів на оволодіння знаннями предмету, підвищення 

професійного рівня, рівня педагогічної майстерності вчителя.  

Постановка проблеми. В умовах реформування та оновлення процесів навчання, 

викладання на уроках фізичної культури набуває першорядного значення у формуванні 

гармонійного розвитку особистості. Фізичний стан школяра, підтримка безпечного рівня 

здоров’я дозволяє значно вільніше оволодівати знаннями в освітніх дисциплінах. Спосіб 

навчання в сучасній українській школі не мотивує дітей до навчання. Матеріал підручників 

затеоретизований, переобтяжений другорядним фактологічним матеріалом. Учителі 

використовують переважно застарілі дидактичні засоби. Багато педагогів ще не вміє 

досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами 

даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати онлайн у навчальних, соціальних 

та наукових проектах тощо.  

Аналіз актуальних досліджень. Сьогодення ставить нові підвищенні стандарти до 

навчання, для успішного оволодіння знаннями предмету. Вчителям необхідно бачити, як 

педагогічні новації поєднуються з іншими дисциплінами та з щоденним життям. 

Міністерство освіти і науки України запроваджує «Концептуальні засади реформування 

середньої освіти» нову ідеологію змін в освіті, що закладаються в проекті нового базового 
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закону «Про освіту» (№ 3491-д від 04.04.2016). Новий зміст освіти, заснований на 

формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві. 

Розкриття можливостей взаємозв’язку між педагогічними знанням вчителя фізичної 

культури і методикою викладання предмету з другими спорідненими дисциплінами 

фізіологією, валеологією, анатомією.  

Основний матеріал. Законопроектом «Про Освіту» прописується сертифікація вчителів 

як нової незалежної системи з двома ключовими складовими – знання вчителем предмету, 

який він викладає та методики викладання. Вчитель, який підвищує всій професійний рівень, 

повинен глибоко розуміти предмет, який він викладає. Застосовуючи в своїй педагогічній 

діяльності, вчитель допомагає учням отримувати знання про природу рухів, бережливе 

відношення до власного здоров’я, визначити пріоритети при досягненні мети, створити 

уявний маршрут подолання фізичного навантаження.  

Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності. Спрямованість і професійні знання 

вчителя забезпечують цілісність системи, що само організується завдяки професійній 

компетентності. Критерієм оцінки професійної діяльності педагога є визначення, 

формулювання, розробка і відбір змісту навчального процесу. Від реалізації поставлених 

завдань залежить педагогічна направленість предмету фізична культура. А саме: оптимізація 

навчання яка направлена виведення учня на безпечний рівень здоров’я, ціннісного ставлення 

до власного здоров’я, формування стійких принципів ведення здорового способу життя, 

зміцнення фізичного стану.  

Розуміння цілей дуже важливо. Ми викладаємо, щоб досягти наступні освітні цілі: 

забезпечити безпечний рівень здоров’я; допомогти учням отримати знання з основ рухової 

активності; вести здоровий спосіб життя; знайти власний стиль життя; дати учням 

можливість навчитися оволодінню фізичними вправами, удосконалювати та застосовувати 

уміння на практиці. Запам’ятання матеріалу - це процес формування умінь виконувати 

фізичні вправи та їх трансформація в навички. Повторення є суттєвою частиною 

професійного зростання. Вчитель зосереджує увагу на власних розробках подачі вивчення 

матеріалу, досягає кращого розуміння свого викладацької майстерності, а також допомагає 

собі та іншим вчителям удосконалювати викладання. Закріплення знань відбувається 

шляхом автоматизації дій. Автоматизація може виконуватися на різному рівні – на рівні 

вміння, навички, звички. Навички, уміння і звички формуються в багаторазових вправах. 

Удосконалення практичних умінь і навичок, набуття, уточнення і закріплення знань іде 

паралельно із засвоєнням техніки фізичних вправ та удосконаленням фізичних якостей. По 

друге. Розроблення навчальних програм містить в собі методику викладання. Викладач 

застосовує методи навчання відповідно готовності учня до засвоєння знань, умінь і навичок 

тому що це процес двосторонній. Повноцінні знання, міцні навички, високий рівень 

загального розвитку учнів досягається за умов, якщо вчитель вміє відібрати і правильно 

використати найбільш раціональні у кожній конкретній ситуації методи і методичні 

прийоми. У процесі викладання учителі застосовують велику кількість методичних прийомів 

з метою активізації сприймання, засвоєнню фізичних вправ, посилення інтересу до занять 

фізичною культурою і т. ін. Обсяг методичних прийомів, якими користується вчитель, 

визначає ефективність викладання предмету. Вчителю потрібно мати на увазі важливі 

аспекти можливостей учнів, стать, мотивацію, фізичний стан або попередні знання та 

навички, які можуть вплинути на їх реакцію на різні форми подання і викладу матеріалу.  

Висновки. Майстерність вчителя полягає в правильному застосуванні вибору методів 

навчання, використання різних форм організації учнів в процесі занять фізичними вправами, 

сприяти зміцненню їх здоров’я, належному фізичному розвитку, формувати вміння і навички 

в різних видах рухів, розвитку рухових якостей, постійного інтересу до систематичних 

занять фізичними вправами і спортом, співвідносити фізичне виховання з розумовим, 

естетичним та трудовим. Перспективи використання результатів дослідження. Розглядані 

основні функції вчителя в стимулюванні дій учнів для досягнення навчальної мети, 
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педагогічні завдання щодо стимулювання навчальної діяльності учнів у розвитку інтересів, 

їхніх здібностей та нахилів, зосереджено увагу на ефективності позакласної роботи та 

принципах оздоровчої спрямованості фізичної культури і спорту в поєднанні з фаховою 

компетентністю вчителя фізичної культури. Впровадження передового досвіту, вибору 

ефективних методів навчання застосовується через методичні наради, на підвищені 

кваліфікації вчителів в інститутах безперервної освіти та аналізу кращих робіт учасників 

огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних 

закладах.  

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ІГОР  

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Вовк Т.М. 

Методист, викладач  вищої категорії,  викладач-методист                                                                   

Вугледарського фахового коледжу  

                                                                        Донецького державного університету   управління 

(м.Вугледар) 
 

У сучасних умовах вивчення іноземних мов у закладах фахової передвищої освіти має 

велике значення для майбутнього становлення особистості студента як високо 

кваліфікованого професіонала, фахівця своєї справи, адже володіння іноземною мовою на 

високому рівні дозволить спеціалісту долучатися до здобутків світової спільноти, вести 

комунікацію з іноземними колегами, сприяти самоосвіті та саморозвитку, тощо. Іноземна 

мова у непрофільних спеціальностей у закладах фахової передвищої освіти наразі вивчається 

за фаховим спрямуванням, не нав’язуючи загальну тематику, а звертаючись до актуальних 

тем та проблем майбутньої професійної діяльності. 

Професійно-орієнтоване навчання іноземним мовам – це навчання, в центрі якого є 

«потреби студентів у вивченні іноземної мови з орієнтацією на особливості майбутньої 

професії, спеціальності». Дане навчання забезпечується читання фахової автентичної 

літератури, вивченням лексики за професійним спрямуванням, написанням доповідей та 

виконанням проектів, моделюванням комунікативних ситуаційних вправ з діяльності у сфері 

майбутнього фаху. 

Саме до комунікативних інтерактивних групових форм роботи належить і рольова гра, 

яка в методичній літературі визначається як спонтанна поведінка студентів, їхня реакція на 

поведінку інших людей, які беруть участь у гіпотетичній ситуації. Рольова гра – це 

своєрідний навчальний прийом, за якого студент повинен «вільно говорити в рамках заданих 

обставин, виступаючи в ролі одного з учасників іншомовного спілкування» [1, с. 239]. 

Обов’язковим елементом рольової гри є вирішення проблемної ситуації, що максимально 

активізує комунікативну діяльність  студента. У вищий школі цей прийом теж набув 

значного розповсюдження, але у якості професійно-орієнтованої рольової гри, в якій пошук 

шляхів вирішення поставленого завдання обумовлюється професійним середовищем та 

майстерність студента у володінні     професійною      лексикою. Як зазначає О.М. Шерстюк, 

постановка проблеми й необхідність її розв’язання сприяє розвитку критичного мислення, а 

необхідність ретельного продумування ситуації, пошуку рішення розвиває логічне 

мислення, уміння аргументувати й переконувати співрозмовника [1, с. 81], а у вищий школі, 

відповідно, розвивати свої професійні вміння та навички. 

Перевагами подібних професійно-орієнтованих рольових ігор є використання набутих 

мовленнєвих вмінь та навичок у ситуаціях, близьких до реальної професійної комунікації. 

Такий вид діяльності на заняттях дозволяє оволодіти навчальним матеріалом легше, 

зацікавити у дисципліні та засвоїти специфіку використання тих чи інших граматичних та 

лексичних конструкцій у мовленні. Рольові ігри також розвивають розумові та творчі 
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здібності студентів, адже залучають ще й фантазію та акторські здібності, а головне – 

створюють умови психологічної готовності до спілкування, тобто стимулюють внутрішню 

мотивацію до вивчення мови. 

Рольова гра може зображувати елементарний комунікативний акт (знайомство, 

працевлаштування, діалог між колегами) і складний комунікативний акт, що складається із 

серії елементарних актів (підготовка до працевлаштування та інтерв’ю із роботодавцем, 

організація ділової подорожі). Найбільш розповсюджені форми рольових ігор: презентація за 

сферою діяльності, інтерв’ю, робоча подорож, прес-конференція, круглий стіл, екскурсія 

підприємством, клуб по інтересах, тощо. 

Отже, професійно-орієнтована рольова гра сприяє тому, що мовлення студентів стає 

змістовнішим, аргументованішим, складнішим граматично та лексично, участь у них 

дозволяє актуалізувати вивчені мовленнєві конструкції, покращити вміння швидко реагувати 

у стресових ситуаціях, що в свою чергу виокремлює майбутнього спеціаліста як фахівця своєї 

справи. 

 

ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНОЇ ФОРМИ ЗАНЯТТЯ  

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

 

Донець Т.М., викладач вищої категорії  

Лубенського лісотехнічного коледжу 

Грибович Є.С., викладач I категорії 

Лубенського лісотехнічного коледжу 

(м. Лубни) 

 

Анотація. Розкрито особливості застосування нестандартної форми заняття, на 

прикладі викладання фахової дисципліни. Проаналізовано результати впливу таких занять на 

навчально-виховну діяльність молодшого спеціаліста.  

Ключові слова: стандартне заняття, викладач, студент, засвоєння матеріалу, мотивація.  
Відомо, що будь-яке заняття – це складне педагогічне явище, витвір викладача, де є 

змога щоразу показувати зразки засвоєння студентами знань, умінь, навичок. Кожне заняття 

містить головну думку, яку викладач закріплює у свідомості студентів, групуючи довкола неї 

інші думки і факти. 

Стандартне заняття охоплює основні етапи навчального процесу, а саме: підготовка до 

вивчення теми; первинне сприйняття матеріалу; осмислення його; закріплення опанованого 

повторенням і різноманітними вправами, з застосуванням знань на практиці; набуття 

навичок в ході вправ й тренування; контроль, перевірка та облік; підсумки, узагальнення й 

систематизація всього засвоєного матеріалу. 

Сучасні викладачі відступають від стандартизації розуміючи, що сьогодні освіта не 

може бути вдосконалена без принципового переосмислення ролі педагога у навчально-

виховному процесі. Ефективне засвоєння матеріалу можливо тоді, коли викладач мотивує 

студентів до пізнавальної діяльності. З цією метою у масовій практиці почали з’являтися 

заняття, які відрізнялися від традиційних новою формою, структурою, підходами.  

Нестандартне заняття спрямоване на розвиток, підвищення якості знань, формування 

працьовитості, потрібних в житті навичок і вмінь. Велике значення має емоційна сфера 

людини, розвиток її природного потенціалу, удосконалення здібностей. 

Власний накопичений досвід дає змогу дійти висновку, що найефективнішими є 

заняття з нетрадиційними формами та методами навчання. Так, робота в малих групах, 

бригадах, парах, введення опорних сигналів, тестових завдань, складання порівняльних 

таблиць, оригінальних схем, виконання практичних завдань, розвивають світогляд студентів, 

сприяють більш свідомому сприйняттю складного матеріалу, розвивають практичні навички 

та пізнавальні здібності. Підсилення емоційності сприйняття складного наукового матеріалу 

забезпечується використанням віршів, образних висловлювань, цитат з літературних творів. 
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Для кожної категорії студентів викладач розробляє посильні завдання. Є такі завдання, 

які доцільно давати лише найслабшим студентам. Для сильних студентів розробляються 

завдання, де вони можуть застосувати знання в нестандартних ситуаціях. А для студентів, які 

хочуть поглиблено займатись вивченням дисципліни – творчі завдання, завдання 

дослідницького характеру за додатковою літературою. Перевірено, що невеликий поштовх 

збоку викладача, декілька вдало підібраних завдань, з урахуванням рівня знань та інтересів 

студентів і мотивація до вивчення дисципліни наростає разом з нагромадженням знань. 

Студент, розуміючи, що в нього позитивні результати, повірить у свої сили. 

Ботаніка – особлива дисципліна серед інших фахових дисциплін. Майже всі студенти 

на першому занятті ботаніки переконані, що досягнуть великих успіхів у цій не новій для 

них і цікавій галузі. Але великий обсяг матеріалу, насиченість науковими термінами, висока 

інтенсивність навчання, коли на кожному занятті треба опанувати стільки нового... А ще 

якщо цей матеріал подається сухо, нецікаво, одноманітно і шаблонно, коли вчитель 

спілкується з аудиторією як з однією особою, забуваючи, що тут скільки душ, стільки і 

нахилів та вподобань, то вогник студентського інтересу гасне дуже швидко. І тоді вивчення 

студентами дисципліни зводиться до отримання більш-менш прийнятних для себе оцінок. 

Перевірили – найкраще фактичний матеріал засвоюється, коли студенти в ігровій формі 

знайомляться з навколишнім світом. Виховне значення ігор важко переоцінити. Вони 

збуджують мислення, допитливість, бажання більше пізнати, усвідомити суть природних 

явищ.  

Під час гри викладач може розкрити творчі здібності студента. Ігри допомагають 

установити тісний контакт з студентами, згуртувати аудиторію. Урок-гра сприяє реалізації 

навчальної, розвивальної і виховної функції навчання. Та й сама підготовка до таких занять, 

коли немає «глядачів», коли всі учасники, породжує оптимізм навіть у найменш 

зацікавлених навчанням студентів. Звичайно не завжди є можливість провести урок-гру, 

тому частіше використовуємо ігрові моменти, наприклад різні конкурси. Складаючи 

програму ігор або ігрових моментів, слід пам’ятати про обладнання, тому можна 

запропонувати студентам підготувати ігровий матеріал вдома: різні презентації, фігури, 

малюнки, кросворди тощо. 

Висновки. Нестандартні заняття — це неординарні підходи до викладання навчальних 

дисциплін. Їх мета – пожвавити нудне, зацікавити повсякденним, захопити творчістю. 

Студенти позбавляються напруження, активізується мислення, збуджується та підвищується 

інтерес до вивчення дисципліни. Нестандартні заняття ставлять особливі завдання перед 

викладачами. Вони вимагають від педагогів не тільки великої фахової та методичної 

підготовки, а й багатої фантазії, творчого вогника, постійного прагнення до невтомного 

пошуку. Зате винагородою за цю працю будуть вдячні, зацікавлені очі студентів.  

 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» ДЛЯ ФАХІВЦІВ БУДІВEЛЬНOГO ПРOФІЛЮ 

 В УМOВАХ НEПEРEРВНOЇ OСВІТИ 

 

Сахнюк Юлія Вікторівна, викладач,  

Класичний фаховий коледж СумДУ  

(м.Конотоп) 

 

Прoфeсійна підгoтoвка майбутніх будівeльників в умoвах нeпeрeрвнoї oсвіти є 

eфeктивнoю за впрoваджeння цілeспрямoванoгo фoрмування прoфeсійнoї кoмпeтeнтнoсті 

засoбами прирoдничoнаукoвих і фахoвих дисциплін. Кoмплeксний характeр прoблeми 

нeпeрeрвнoгo навчання фахівців будівeльнoгo прoфілю зумoвлює застосування нoвих 

мeтодик викладання на мeтoдoлoгічнoму, тeoрeтичнoму та практичнoму рівнях.  
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Актуальність тeми, визначeні супeрeчнoсті, мoжливість їх усунути, нeдoстатність 

наукoвoгo та практичнoгo дoсліджeння цієї прoблeми, нeoбхідність наукoвo-мeтoдичнoгo 

забeзпeчeння прoфeсійнoгo ступeнeвoгo навчання фахівців будівeльнoгo прoфілю в умoвах 

зрoстаючих вимoг суспільства дo кваліфікації будівeльників зумoвили вибір тeми 

дoсліджeння.  

Oсoбливoсті навчальнo-вихoвнoгo прoцeсу у вищoму навчальнoму закладі пoтрeбують 

від викладача єднoсті пeдагoгічних знань та пeдагoгічнoї дії. Oснoвна ціль мeтoдичнoї 

підгoтoвки – нe самі сoбoю тeoрeтичні знання, а знання як інструмeнт пoбудoви eфeктивнoї 

пeдагoгічнoї взаємoдії в різнoманітних умoвах, які пoстійнo змінюються. Oднe із 

найважливіших завдань мeтoдики викладання у вищій шкoлі – спрямування надбань тeoрії у 

практичнe руслo. 

Мoдeль пeдагoгічнoї систeми прoфeсійнoї підгoтoвки майбутніх фахівців будівeльнoгo 

прoфілю в умoвах нeпeрeрвнoї oсвіти має бути пoбудoвана за базoвoю тріадoю: 

фундамeнтальна підгoтoвка – крeативна акмeoлoгія – прoфeсійна кoмпeтeнтність. У прoцeсі 

застoсування мeтoдик пoвиннo бути викoристанo кoмпeтeнтнісний, систeмний, діяльнісний, 

oсoбистіснo oрієнтoваний, синeргeтичний, акмeoлoгічний підхoди. 

Будівeльний фах – наукoмістка й висoкoтeхнoлoгічна спeціальність, тoму самe з 

викладання дисципліни «Матеріалознавство» пoтрібнo цілeспрямoванo та вмoтивoванo 

впливати на фoрмування прoфeсійних якoстeй майбутніх будівeльників. Пoтрібнo 

сфoрмувати рoзуміння, щo для успішнoгo здійснeння фахoвoї діяльнoсті та дoсягнeння 

прoфeсійних успіхів нeoбхідні нe стільки дoскoналі знання і вміння з oкрeмих дисциплін, 

скільки характeр взаємoдії і зв’язку між ними та сфoрмoваність прoфeсійнo важливих 

якoстeй oсoбистoсті. Активнe впрoваджeння синeргeтичних засад у навчальний прoцeс 

сприятимe фoрмуванню систeмнo-крeативнoгo мислeння. 

Цілісність мoдeлі викладання дисципліни забeзпeчують взаємoпoв’язані цільoвий та 

змістoвий блoки, які прoeктують інфoрмаційнo-oсвітнє сeрeдoвищe, oпeраційний блoк 

забeзпeчує дoсягнeння пoставлeних цілeй за дoтримання oкрeслeних пeдагoгічних умoв, 

рeзультативний – визначає сфoрмoваність прoфeсійнoї кoмпeтeнтнoсті майбутніх фахівців 

будівeльнoгo прoфілю. Самe викoристання цієї мoдeлі визначає усвідoмлeний пoшук 

oптимальних шляхів прoфeсійнoї підгoтoвки майбутніх фахівців будівeльнoгo прoфілю в 

рoзрізі викладання дисципліни «Матеріалознавство». 

Кoнстатувальним (діагнoстичним) eтапoм аналізу мeтoдики викладання дисципліни 

«матеріалознавство» для майбутніх фахівців напряму «Будівництвo та цивільна інжeнeрія» 

прoпoную рoзглянути пoрівняльну характeристику рівнів сфoрмoванoсті прoфeсійнoї 

кoмпeтeнтнoсті студeнтів - булo прoвeдeнo пoрівняльний аналіз рeзультатів підсумкoвoгo 

тeстування студeнтів Класичнoгo фахoвoгo кoлeджу Сумськoгo дeржавнoгo унівeрситeту за 

oстанні три рoки.  

Таблиця 1 - Рівeнь сфoрмoванoсті прoфeсійнoї кoмпeтeнтнoсті майбутніх будівeльників у 

рeзультаті вивчeння дисциплін «Матеріалознавство» за 2018 – 2021 н.р.. 

Дисципліна Пoказники 
Показники за роками 

2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р. 

Матеріалознавство 
Якість знань, % 68,71 71,67 78,42 

Сeрeдній бал 3,74 3,85 4,25 

Зауважу, щo oстанній рік мeтoдики викладання дисципліни «Матеріалознавство» 

врахoвують активнe залучeння студeнтів дo викoристання oснoвнoгo Web-сeрeдoвища 

закладу, яким є LMS MOODLE. 

На сьoгoдні систeми управління навчанням (LMS) є oднією із oснoвних складoвих 

кoмп’ютeрнoї систeми закладу вищoї oсвіти. Пeдагoги та здoбувачі oсвіти викoристoвують 

кoмп'ютeрні систeми, щoб пoлeгшити рoбoту в прoцeсі навчання. Цe дoзвoляє нe тільки 

викoристoвувати кoмп’ютeрні систeми в аудитoріях, а працювати з систeмами для 

дистанційнoгo навчання. 



 

40 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

Бeзсумнівнo, вeликoю пeрeвагoю викoристання LMS є мoжливість вибoру часу, 

присвячeнoгo навчанню, а такoж тeмп набуття знань відпoвіднo дo індивідуальних пoтрeб 

студeнта. E-навчання дає пoстійнe збільшeння кількoсті навчальних матeріалів, які мoжуть 

викoристoвувати студeнти. Такoж існує значнe скoрoчeння витрат стoрін. За рeзультатами 

дoсліджeнь, кoнтакт із студeнтoм, чeрeз таку платфoрму майжe в 40 разів дeшeвший, ніж у 

випадку прoвeдeння традиційних лeкцій. 

Для oтримання якіснoї oсвіти важливим є чинник здійснeння кoнтрoлю засвoєних 

знань. LMS Moodle гарнo зарeкoмeндувала сeбe як пoтужний інструмeнт eлeктрoннoгo 

тeстування, який дає ширoкий спeктр мoжливoстeй.   

Як нeдoлік цієї систeми, вартo зауважити відсутність прямoгo кoнтакту між студeнтoм, 

викладачeм та іншими учасниками курсу та відсутність у деяких здобувачів освіти мoтивації 

та самoдисципліни, які є важливими у випадку дистанційнoгo навчання. 

Після  врахування пeрeваг ступeнeвoгo навчання майбутніх будівeльників та внeсeння 

пoліпшeнь дo мeтoдик викладання дисципліни «Матеріалознавство» вжe сьoгoдні мoжна 

кoнстатувати, щo студeнти стали активнішими, вільнішe oпeрують навчальним матeріалoм у 

прoцeсі уснoгo oпитування, дeмoнструють швидший тeмп мислeннєвих прoцeсів, 

oригінальність думки, частішe прoпoнують нeстандартний підхід дo рoзв’язання пoставлeних 

задач. У багатьoх студeнтів рoзвинулoся усвідoмлeння й oсмислeння рeзультатів навчальнoї 

діяльнoсті, рoзуміння їх значeння для пeрспeктив майбутньoї прoфeсії. 

 

 

DIGITAL SKILLS ЯК ОДНА З ОСНОВ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТИ НУШ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГІБРИДНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ 

 

Пітель І.М., викладач вищої категорії,  

викладач-методист ВСП «ППФК НТУ «ХПІ» 

Левіна І.В., викладач вищої категорії 

ВСП «ППФК НТУ «ХПІ» 

(м.Полтава) 

 

Виживає не сильніший і не розумніший,  

а той, хто найкраще реагує на зміни, 

що відбуваються. 

Герберт Спенсер  

 

Наприкінці минулого року Extraordinary Session on Education post-COVID-19: 2020 

Global Education Meeting (екстраординарна сесія глобальної конференції ЮНЕСКО з питань 

освіти у часи post-covid-19) ухвалила Декларацію щодо зміцнення системи офіційного 

простору, в якій, зокрема, у розділі „4. Переосмислення викладання та навчання” вказано, що 

„...надзвичайно важливо забезпечити вищу підтримку викладачам... шляхом постійного 

професійного розвитку в галузі ІКТ”. У розділі „5. Використання рівноправного зв’язку і 

технологій для навчання” читаємо: „Планується майбутнє на зразок гібридних моделей 

навчання. Для цього потрібна не лише адекватна інфраструктура, але й рівний доступ до 

інтернету та оцифрованих навчальних програм, навчання цифровим навичкам учителів та 

студентів і заходи щодо захисту конфіденційності”. Та досі в Україні ми того у масовому 

порядку, в т. зв. „глибинці” не отримали. Від цього перше постраждали досвідчені вчителі, 

котрі вчасно не звернули уваги на необхідність самоосвіти саме у такому плані: впевнене 

входження досить високими щаблями на новітню інтелектуальну царину: ІКТ. Другим 

ешелоном постраждалих пішли учні й студенти, котрі „волею злої долі” позбавилися таких 

учителів.     

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ від англ. ICT: Information and 

communications technology) – на відміну від IT (інформаційні технології) – термін, що робить 
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наголос на ролі саме уніфікованих технологій та інтеграції телекомунікацій (телефонних 

ліній, бездротових з’єднань), комп’ютерів, програмного й підпрограмного забезпечення, 

накопичувальних і аудіовізуальних систем, котрі дозволяють створювати, одержувати 

доступ, зберігати, передавати й змінювати інформацію. ІКТ складається з ІТ, а також 

телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо- та відеообробки, передачі, мережевих 

функцій управління і моніторингу.  

Україна намагається узгодити свої дії з вищезгаданою декларацією ЮНЕСКО як 

певним дороговказом, отож заступник міністра МОН А. М. Селецький заявив, що спільно з 

міністерством цифрової інформації України та з деякими міжнародними партнерми, МОН 

опрацює питання „...продовження і модифікації проєкту „Всеукраїнська школа онлайн”, і 

вже пілотування безкоштовного програмного забезпечення для створення  й ведення 

шкільних електронних журналів, щоденників тощо розпочато. Отож, освітянам нікуди 

подітися од прийняття на своє особисте озброєння надзвичайно важливих нині й digital skills 

(цифрові навички), бо немає меж різноманітним досконалостям в епоху системних інновацій, 

особливо в освіті, тим більш – у НУШ, адже, як вже широко відомо, „...освіта в Україні нині 

є цифровою усього на 2% від світової”. А в глобальному масштабі „...у зв’язку із тотальною 

цифровізацією та комп’ютеризацією, що охопили майже усі виробничі сфери й соціальні 

практики, вже надзвичайно виділилася саме ця, третя група необхідних навичок. Технічній 

же еліті, а також еліті, котра у школах різних гатунків та коледжах різних профілів вирощує 

майбутню технічну еліту, гостро потрібен щонайсучасніший і дуже „товстий”, а не просто 

стандартний пакет digital skills, у якому вони й надба́ють значення hard skills 

(фундаментальні професійні навички), не забуваючи про вже порівняно добре освоєні нашою 

колежанською освітянською спільнотою coft skills (гнучкі навики). 

Digital skills дає надзвичайно широкі й глибокі можливості оперативного й 

нелімітованого отримання додаткових знань, новинок науки, і – постійно. Це пов’язано із 

карколомним розвитком інформаційних технологій. Такої епохи важливо повсякчас бути 

здатним до самоосвіти. Причому треба вміти граційно об’єднувати окремі компоненти 

інформації, підходити до вирішення проблем креативно та дуже швидко реагувати на вимоги 

своєї: учнівської, студентської аудиторії, котра у цьому плані, як відомо, „не дрімає”.  

Основними ж векторами розвитку такої освіти є: зберігання та використання 

інформації незалежно від місця знаходжння, відсутність необхідності оновлення й 

встановлення програмного забезпечення, бо технології стали „хмарними”;  швидкість 

(навчання „автоматом” простує в ногу з часом, адже звичайне, „дідівське” накопичування 

знань давно втратило актуальність); ентузіазм та мотивація – основні принципи в такій 

освіті, коли викладачі стають координаторами, направляючи учнів у онлайн- та офлайн-

режимах; доступність будь-яких матеріалів у режимі реального часу, що незрівнянно 

спрощує процес отримання саме новітніх знань; стає доступним міждисциплінарний 

контент: різні суто наукові та широко пізнавальні напрямки, що стирає жорсткі кордони не 

лише між фундаментальними науками, але й поміж виробництвом, бізнесом та іншими 

сферами існування соціуму, тому він так настійливо вимагає об’єднання знань із різних сфер, 

інакше наступить чергова стагнація.  

Сьогодні економіка України має прикладний і теоретичний, законодавчий базиси, аби 

укріпити свої позиції серед країн світу. Однак, її діджиталізація допоки має перевагом 

інноваційний характер. Тому обов’язковою вимогою для національної економіки бачимо 

поєднання теоретичних досліджень із сучасними формами навчання спеціалістів, із 

можливостями стейкхолдерів  (зацікавлених сторін). Отож, в умовах нової економіки, 

жорсткої конкуренції, швидкого старіння технологій, професій, ідей, проникнення інтернету 

в усі частини економіки, диджиталізація в Україні повинна вийти на абсолютно новий рівень 

важливості перш за все для організацій освіти. 

Знаково у цьому плані, що по закінченні позачергового засідання учасники Глобальної 

конференції ЮНЕСКО з питань освіти у часи пост-COVID-19 закликали міжнародну 

спільноту до інвестування в освіту „...з метою запобігання катастрофи цілого покоління”. 
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Одна з найбільших освітніх компаній «Save Our Future» у взаємодії з понад 600 

громадськими організаціями, фондами, ЗМІ та молоддю навіть презентувала „Білу книгу”, у 

котрій – конкретні рекомендації урядам усіх країн світу відносно новітнього вдосконалення 

гібридних систем освіти.  

Підсумовуючи можливі наші досягнення у майбутньому, мусимо сказати: саме 

сьогодні на черзі – готовність кожного педагога (без винятку) до цифрової трансформації 

процесу навчання, а далі – нові можливості наших учнів. Як сказав легендарний Сергій 

Рукшин (багатолітній наставник, математик-„тренер” Григорія Перельмана та ін. геніїв: у 

такій освіті „...кінцевий продукт – мозок”. Мозок нації...    

 

ВИКОРИСТАННЯ  ІКТ  В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Погорєлова Н.В., голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін, 

Комунальний заклад «Костянтинівський медичний фаховий коледж» 

(м. Костянтинівка) 

 

 Анотація.  Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)  у освітній 

процес є пріоритетною невід’ємною складовою сучасної глобалізації і інформатизації 

суспільства.  Але особливої актуальності ІКТ набувають в   умовах сьогодення  під час 

дистанційного та змішаного навчання.  В статті розкриваються їх переваги, можливості  

використання на  різних видах занять, наводиться власний досвід використання   

мультимедійного контенту та додатків Google   при вивченні анатомії  людини майбутніми 

медиками. 

 

Переваги інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі відчули як 

викладачі, так і студенти. Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології оточують нас 

всюди. Не оминули вони й наш заклад освіти. Всі викладачі циклу природничо-наукових 

дисциплін мають сформовані базові навички використання інформаційних технологій та 

успішно реалізують їх у процесі формування фахових компетентностей майбутніх медиків, 

серед яких широко застосовуються:   мультимедійні лекції-презентації, відео та аудіо-

матеріали,  системи контролю й перевірки знань і вмінь,  матеріали для  організації 

самостійної роботи студентів,    використання додатків Google та інше. 

Мультимедійні засоби є універсальними, оскільки можуть бути використані на різних 

етапах заняття та на різних видах занять: на лекціях, практичних заняттях, а також під час 

позааудиторної самостійної роботи здобувачів освіти.  

Проаналізуємо можливості використання мультимедіа в процесі вивчення  анатомії 

людини. Мультимедійні лекції-презентації складені практично до всіх тем  курсу та  

постійно  оновлюються та доповнюються новою інформацією. Широке використання того 

або іншого виду ілюстрацій у важких для розуміння фрагментах навчального матеріалу, 

ілюстрації положення органів, їх зовнішньої та внутрішньої будови, в тому числі 

гістологічної дозволяють поліпшити його сприйняття, розуміння і засвоєння за рахунок 

залучення зорової пам’яті, оптимізувати час навчання, зосередитися на головному, 

підвищити ефективність навчально-пізнавальної діяльності загалом. 

 Превагами мультимедіа є також те, що в презентацію можна додати як аудіо- так і 

відеофайли, що сприяє підкріпленню аудіального матеріалу зоровими  образами, 

сприймається органами чуття та сприяє кращому запам’ятовуванню. Таким чином, нова 

інформація закріплюється на інтуїтивному рівні. Ще однією перевагою  мультимедійних 

презентацій є швидкість та зручність відтворення інформації, що  забезпечує утримання  та 

концентрацію уваги аудиторії та  сприяє раціональному розподілу часу викладачем. Слід 

відзначити, що тільки під час мультимедійних лекцій створюються умови для швидкого та 

максимально якісного контролю професійним викладачем рівня сприйняття студентами 

навчальної дисципліни. При проведенні практичних занять мультимедіа-технології можуть 
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містити алгоритми та використовуватися як засіб для відпрацювання студентами практичних 

навичок та  вмінь з тем курсу.  Інформаційно-комунікаційні технології є надійним та якісним 

помічником в системі контролю знань здобувачів освіти.  При створенні  завдань для 

тестового контролю знань з анатомії як за допомогою Google form, так і комп’ютерного 

контролю надається пріоритет  орієнтації на міждисциплінарні технології навчання. Це 

дозволяє домогтися того, щоб студенти не лише засвоювали навчальний матеріал з 

конкретної дисципліни, а й розуміли зв’язки дисциплін, що вивчаються, зокрема анатомії з 

клінічними дисциплінами. Тим самим у них формується мотивація та пізнавальний інтерес 

до майбутньої професії,  науковий світогляд. 

Говорячи про комп’ютеризацію процесу навчання, не можна не торкнутися такого 

актуального на сьогодні питання як дистанційне навчання. Важливою перевагою 

дистанційної освіти  є те, що вона дає змогу на основі ІКТ здійснювати адаптацію навчання 

до рівня базової підготовки конкретного студента, до місця його проживання, до здоров'я, 

матеріального стану і, як наслідок, відкриває можливість істотно підвищувати якість 

навчання.  

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного 

навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею 

відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі за 

допомогою  додатку Zoom, на платформі додатків Google: Google meet, Google Drive, Google 

Classroom, додатків Вайбер, Телеграм,  е-пошти.   

Контрольні заходи з навчальних дисциплін циклу при здійсненні підготовки фахівців за 

дистанційною формою навчання у коледжі включають поточний, підсумковий контролі 

знань, умінь та навичок, набутих здобувачем освіти у процесі навчання. Так, під час 

вимушеного дистанційного навчання в період весняного карантину через поширення епідемії 

Covid-19, підсумковий  контроль з анатомії людини було проведено на платформі додатків 

Google в синхронному режимі в формі тестування  з використанням Google form,  екзамени 

були проведені   на платформі Google Classroom. Здобувачі освіти, які не мали можливості 

під’єднатися до будь-якої платформи для складання екзаменаційної сесії, мали можливість 

виконувати завдання письмово та направляти їх викладачу для оцінювання будь-якою з видів 

пошти, або за допомогою телефонного зв’язку, додатка Вайбер. 

Змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів навчальної програми 

підготовки забезпечується роботою викладачів. Веб-ресурси навчальних дисциплін, що 

необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити: методичні 

рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей 

контролю тощо; документи планування навчального процесу (навчальні програми,  розклади 

занять); практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; пакети 

тестових завдань для проведення контрольних заходів. Налагоджений ефективний зворотній 

зв'язок із майже всіма учасниками курсу,  який налаштований через системи сповіщень, здачі 

робіт, отримання приватних консультацій до кожного завдання.  Фіксація результатів роботи 

в електронному журналі або Google формі сприяє контролю за діяльністю студентів. 

Мабуть, найефективніше нині - це поєднання традиційних форм і дистанційного 

навчання. Вони прекрасно доповнюють одні інших, дозволяючи максимально використати 

як можливості студентів до самостійного навчання, так і значно підвищити ефективність 

роботи викладачів.  

Враховуючи всі наслідки використання інформаційно-комунікаційних засобів, можна 

зробити висновок, що вони є ефективними за умови поєднання з традиційними методами та 

сприяють якісному формуванню вмінь та навичок майбутніми медиками.  

Отже, інформаційно-комунікаційні  технології на нинішньому етапі розвитку освіти 

відіграють важливу роль. Вони сприяють удосконаленню змісту, методів і форм навчання в 

умовах єдиного інформаційного простору, формуванню вмінь самостійно здобувати знання, 

здійснювати інформаційно-навчальну й пошуково-дослідницьку діяльність. Саме тому 

впровадження інформаційно-комунікаційних  технологій є пріоритетним напрямом 
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підготовки здобувачів освіти. 

 

ПЕДАГОГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ  

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Бобкова О.І., методист 

спеціаліст першої категорії  

Красноградського педагогічного фахового коледжу КЗ «ХГПА» ХОР 

Весельська Т.В., викладач інформатики, 

 спеціаліст першої категорії 

Красноградського педагогічного фахового коледжу КЗ «ХГПА» ХОР 

(м. Красноград) 

 

Анотація. У статті проаналізовано особливості педагогічної комунікації в умовах 

дистанційного навчання,  охарактеризовано роботу популярних веб-сервісів для 

налагодження взаємодії учасників освітнього процесу. 

Педагогічна комунікація є невід’ємним складником навчання. Від рівня сформованого 

комунікативного простору залежить ефективність освітнього процесу. І дистанційне 

навчання не є винятком. У межах сформованої ситуації взаємодії у віртуальному просторі 

має бути місце, час та взаємне бажання для спілкування задля досягнення цілей навчання.  

Комунікативний процес у дистанційному навчанні передбачає цілеспрямований, 

структурований інформаційний обмін інформацією між суб’єктами освітнього процесу, яким 

керує тьютор. Для проведення навчання можна використовувати різні засоби синхронного й 

асинхронного спілкування. Застосування цих режимів залежить від технічних можливостей 

закладу освіти, цифрової компетентності учасників освітнього процесу (насамперед – 

викладачів і студентів) та особливостей дисциплін, які вивчаються. Обов’язковим є 

використання певної освітньої платформи (сайт, репозиторій, хмарні сервіси та ін.), що 

забезпечать персоналізований доступ до матеріалів і можливість усіх учасників освітнього 

процесу виконувати свої обов’язки. При роботі з освітніми платформами викладачі можуть 

використовувати і власні навчально-методичні та дидактичні матеріали, і вже готові, 

спеціально підлаштовані для дистанційного навчання (відео лекції, е-підручники, матеріали 

науково-освітніх каналів YouTube).  

Інтернет забезпечує доступ до світових знань, відкриває широкі можливості 

безперервного транспортування інформації, базуючись на взаємодії різних користувачів з 

їхніми особистими знаннями, інтересами та потребами. Інтернет-технології дозволяють 

організовувати повсякденне та професійне спілкування. Достатній рівень мультимедійної 

компетентності вимагає від викладача знання про роботу з інтернет-сервісами, ефективне 

використання існуючих інтернет-ресурсів в освітньому процесі, уміння організувати 

самостійну навчальну діяльність студентів.  

В Україні існує багато інструментів та продуктів, розроблених для підтримки онлайн-

навчання. Верхні пропозиції рейтингу займають: 

– Moodle – відкрита, безкоштовна система управління навчанням, яка може поєднувати 

комунікацію між викладачами та студентами. Надає можливість виконувати завдання, 

завантажувати файли, обмінюватися повідомленнями, оцінювати та відстежувати події, 

перевіряти роботи на плагіат; 

– Google Classroom – безкоштовний, доступний широкому загалу користувачів веб-сервіс 

для обміну файлами. Надає можливості завантажувати роботи, редагувати їх, оцінювати 

контрольні роботи, зокрема тестові. Платформа Google Classroom є доступною для всіх 

користувачів інтернету. Google особливо уважно ставиться до безпеки інформаційного 

простору: в Classroom немає реклами, а всі розміщені матеріали не можуть бути використані 

в комерційних цілях 
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Google Classroom дозволяє зробити процес навчання багатостороннім. Викладач 

розміщує матеріали, прикріплює файли, створює завдання, студенти – знайомляться з 

інформацією, виконують завдання і отримують оцінки. За потреби на кожному етапі 

додаються коментарі, зауваження, вносяться корективи, поправки.  

До кожного заняття викладач створює текстовий опис; додає прикріплення (файли, 

посилання, відео з YouTube); встановлює термін здачі; зазначає шкалу оцінювання; 

відкриває доступ усім чи окремим здобувачам освіти (персоналізує); повідомляє, у якій 

формі потрібно здати виконане завдання (у залежності від формату); 

– «Microsoft Teams» – центр для командної роботи, дозволяє навчальній групі комунікувати 

та обмінюватися файлами. Програма об’єднує все в спільному робочому середовищі, яке 

містить чат для обговорень, файлообмінник та корпоративні програми. 

 Серед переваг асинхронного режиму варто відмітити гнучкість графіка навчання, 

можливість отримати матеріал у будь-який час і навчатися в особисто визначеному темпі. 

Однак, асинхронність навчання не дає можливості швидко установити зворотний зв’язок аби 

уникнути перешкод у навчанні, невиправданих зупинок через нерозуміння матеріалу. 

Вивчення окремих дисциплін та виконання видів вправ, які вимагають практичної діяльності 

під керівництвом педагога, відпрацювання техніки у взаємодії краще організовувати у 

синхронному режимі. Синхронне  навчання забезпечує швидкий зворотний зв’язок, дає 

можливість у процесі спілкування здійснювати мотивацію, організовувати роботу у малих 

групах. Складними у виконанні є індивідуальний підхід до навчання, залежність від 

цифрових умінь педагога, технічних можливостей.  

 Змішане навчання (навчання з використанням різних форматів, насамперед – поєднання 

очного й електронного) вимагає також підготовку й розміщення матеріалів на освітній 

платформі.  

Правильно обрані цифрові інструменти дозволяють зробити процес дистанційного 

навчання комфортним, звільняють час для безпосереднього спілкування під час проведення 

занять, економлять  час та життєву енергію учасників освітнього процесу.   Бажано, щоб на 

рівні закладу освіти було обрано однакові цифрові інструменти.  

Нова реальність вимушеного віддаленого навчання поступово стає звичною. Але щоб 

почувати себе впевнено під час дистанційного або змішаного навчання, усі учасники 

освітнього процесу потребують додаткових знань. 

Складність пошуку можливостей розгортання діалогу, стимулювання здобувачів освіти 

до внутрішньої роботи змушує викладачів вдосконалюватися, професійно зростати. 

Ефективність виконання викладачем своїх професійних функцій в умовах дистанційного 

навчання залежить від якості оволодіння знаннями, уміннями та навичками педагогічної 

діяльності, характерними для такої системи освіти, умінь викладача ефективно направляти 

груповий та індивідуальний навчальний процес у потрібному напрямку. 

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Бодак Ольга Богданівна, викладач,  

Івано-Франківський коледж Львівського  

національного аграрного університету 

(м. Івано-Франківськ) 

 

Сьогоднішній світ диктує свої вимоги і з кожним днем дає новий поштовх до 

розвитку інформаційно-технологічної сфери у всіх галузях життя. Буквально за якихось 

десять років наш час повністю заполонила комп’ютерна техніка. Важко представити людину, 

яка сьогодні може прожити хоч один день не використовуючи досягнення новітньої науки у 

своєму житті. Мобільні телефони, комп’ютери, та навіть транспортні засоби всі працюють по 

законам всесвітньої павутини - мережі Іinternet, яка заполонила  наш навколишній простір. 
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Весь світ тісно пов'язаний цією «павутиною» і не планує втрачати з нею зв'язок ще багато 

років. Всі сучасні вчені працюють над удосконаленням цієї системи, впровадженні нових, не 

відомих досі технологій, які можна використовувати у будь-якій сфері життя. Не оминуло 

дане питання і одну з основних галузей розвитку і навчання молоді – освіту.  

Сучасна освіта, на відміну, від освіти минулого десятиріччя впевненим кроком йде в 

ногу з інформаційними технологіями, а у деяких процесах навіть перевершує сподівання, які 

на неї покладаються. Концепція інформатизації вищої освіти передбачає комплексний підхід 

до створення інформаційного середовища навчання, що повинно інтегрувати в традиційні та 

нові інформаційні технології, які відповідають сучасним вимогам освіти. Досвід 

упровадження в навчально-виховний процес засобів інформаційних технологій показує, що 

ефективно розв’язувати завдання, які поставлені перед професійною освітою, можна на 

основі широкого застосування зазначених засобів у навчальних закладах усіх профілів і 

рівнів акредитації.  

Такий підхід відповідає сучасному технологічному рівню суспільства, враховує 

тенденції щодо подальшої інтелектуалізації праці людини, готує майбутнього спеціаліста до 

конкуренції на ринку праці в умовах інформаційного суспільства. Застосування 

інформаційних технологій надає можливість інтенсифікувати процес передавання студентам 

безперервно зростаючого обсягу загальнонаукової, загальнотехнiчної та спеціальної 

інформації. 

Минулий рік на прикладі показав, наскільки важливим є питання впровадження 

інноваційних технологій в освітній процес. Запровадження карантинних обмежень дало 

великий поштовх для розвитку освіти в зовсім іншій, до сьогодні не відомій сфері – сфері 

дистанційного навчання, з використанням сучасних ресурсів світової мережі Іinternet. Перед 

учнями, студентами, вчителями та викладачами постало не легке питання – питання вибору. 

Які інноваційні ресурси краще дадуть змогу навчити і навчитися конкретного предмету, 

отримати знання не гірші, а можливо й кращі за, отримані в умовах навчання он-лайн, а не 

офлайн? 

Давайте спершу розглянемо, що про впровадження дистанційного навчання говорить 

нам законодавство у галузі освіти.  

Дистанційне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та 

студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної 

мережі. 

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів: 

- засоби надання учбового матеріалу студенту; 

- засоби контролю успішності студента; 

- засоби консультації студента програмою-викладачем; 

- засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; 

- можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування 

помилок. 

Як організовано дистанційне навчання?  

У системі дистанційного навчання виділені 4 типи суб'єкта: 

Студент - той, хто навчається. 

Тьютор - той, хто навчає. 

Організатор - той, хто планує навчальну діяльність, розробляє програми навчання, 

займається розподіленням студентів за групами і навчальним навантаженням на тьюторів, 

вирішує різні організаційні питання. 

Адміністратор - той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, вирішує 

технічні питання, слідкує за статистикою роботи системи. 

Як бачимо дистанційне навчання напряму пов’язане з використанням сучасних 

інформаційних технологій при своєму впровадженні. Раніше також використовувалися 

інформаційні ресурси, такі як: мультимедійні інформаційні технології, електронні освітні 
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ресурси, для покращення якості освіти та впровадження досягнення науки і техніки в процес 

навчання студентів. 

Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті дозволяло швидко 

вносити будь-які зміни в зміст програми залежно від результатів її апробації, зберегти й 

опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та 

відео) та компонувати її в зручному вигляді. Це сприяє розкриттю, збереженню та розвитку 

індивідуальних здібностей студентів, властиво кожній людині унікального сполучення 

особистих якостей; формуванню пізнавальних можливостей, прагнення до вдосконалення; 

забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між 

гуманітарними, технічними науками та мистецтвом; постійному динамічному оновленню 

змісту, форм та методів навчальних процесів. 

Під електронними освітніми ресурсами розуміють навчальні, наукові, інформаційні, 

довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях 

будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою 

електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-

виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-

методичними матеріалами. 

До основних типів таких ресурсів належать: 

− електронні підручники; 

− системи тестування; 

− інформаційно-пошукові довідкові системи; 

− засоби математичного та імітаційного моделювання; 

− засоби автоматизації професійної діяльності; 

− інтерфейси до лабораторій віддаленого доступу. 

Проте дистанційне навчання не могло покрити всі аспекти використання тільки цими 

ресурсами та технологіями. Саме тому в дію були введені Інтернет платформи, які 

дозволяють взаємодію викладача та студента через відео-конференції. Основні з них - це 

сервіси Zoom, Google Meet, Google Classroom та Ding Talk. 

Zoom – це сервіс для організації онлайн-конференцій та відеозв’язку. 

Тут можна організовувати конференції та веб-семінари для різної кількості 

користувачів і спікерів (залежить від тарифного плану). 

Google Meet (попередня назва Hangouts Meet) — сервіс відеотелефонного зв'язку, 

розроблений компанією Google. 

Перший реліз для iOS був оприлюднений в лютому 2017 року, офіційно програма 

була представлена в березні 2017 року.  

У березні 2020 року в зв'язку з пандемією COVID-19 було оголошено про надання 

безкоштовного доступу до програми, що призвело до збільшення числа користувачів в 30 

разів в квітні 2020 року порівняно з січнем 2020 року, досягнувши значення 100 мільйонів 

користувачів на день (у аналогічного сервісу Zoom число користувачів на той момент 

складало 200 мільйонів на день). До 31 березня 2021 року тривалість безкоштовних 

конференцій для Gmail-акаунтів обмежена 24 годинами, з 1 квітня 2021 роки для 

безкоштовних акаунтів тривалість передбачається обмежити 60 хвилинами. 

Google Classroom – безкоштовний сервіс для навчальних закладів. Мета – спростити 

створення, поширення і класифікацію завдань, прискорити обмін файлами між учителями і 

учнями. Реєструватись окремо не потрібно, достатньо мати пошту на Gmail. 

Google Classroom об’єднує в собі: Google Drive для створення і обміну завданнями, 

Google Docs, Sheets and Slides для написання текстів і створення презентацій, Gmail для 

спілкування і Google Calendar для розкладу (наприклад, можна спланувати конференцію в 

Zoom, який дозволяє автоматично додавати заплановані зустрічі в календар – про це в розділі 

про Zoom). Тож для роботи “у класі” потрібно знати, як користуватися гуглівськими 

сервісами. 
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Ding Talk – сервіс для відеозв’язку та дистанційного навчання. Він повністю 

безкоштовний. Для користування потрібно завантажити програму на смартфон, планшет чи 

ПК. Мова користування – англійська. Інтерфейс простий, інтуїтивно зрозумілий. 

Реєстрація відбувається за номером телефону. Після завантаження програми потрібно 

її відкрити, вибирати необхідний код країни (для України це +380), написати номер свого 

мобільного та натиснуте кнопку “Send”. Тоді має прийти СМС із кодом - пишемо його у 

відповідній графі (під номером). Після цього натисніть кнопку “Register”, встановіть свій 

пароль і починайте працювати. 

Усі ці сервіси дали змогу викладачу донести необхідну інформацію з кожного 

предмета, навчити дітей основних актуальних питань дисципліни згідно робочого плану, а 

студентам освоїти весь матеріал дистанційно. 

Ніхто не знає скільки часу буде тривати таке навчання в он-лайн режимі, але всі 

впевнені, що освіта такою якою ми її знали більше не буде. Адже як показала практика 

впровадження інноваційних ресурсів у дану сферу було необхідне, а карантинні обмеження 

тільки дали поштовх для їх застосування. Сучасні студенти на відміну від їх попередників, 

здатні швидко та якісно використовувати знання отримані як в очному так і в дистанційному 

режимі навчання. Сьогоднішній світ не буде таким як раніше і всі повинні розуміти, що саме 

з розвитку освітньої сфери і впровадженні в її процес інновацій дасть змогу майбутньому 

поколінню краще адаптуватися до вимог, які перед ними ставить час. 

 

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ – ВИМОГА   

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХОВОГО КОЛЛЕДЖУ 

 

Косенчук Н.П., викладач вищої категорії  

ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» 

(м.Приморськ) 

 

Всі погодяться з тим, що сьогодні до навчальних закладів приходять абсолютно нові за 

типом мислення студенти, вони ніколи не сумували, бо відстань від них до будь-яких розваг 

в Інтернеті – одне натискання в телефоні. Для них завжди існує цікавіший сайт, свіжіша 

інформація, вони здатні швидко «просіювати» великі обсяги матеріалу, швидко  реагувати на 

нові повідомлення. Для таких студентів звичайні підручники здаються нудними, незручними 

для сприйняття інформації. Тому дуже важливо змінювати форми і методи, впроваджувати 

нові технології навчання. Це необхідність відповідати викликам часу. Тому треба 

створювати електронні посібники з відеоматеріалами, яскраві підручники з 

фотозображеннями, цікавинками, відео лекції для он-лайн-курсів, використовувати QR-коди 

для переходу на інтернет-ресурси. Особливо це актуально для дистанційного навчання, бо 

дає можливість не перевантажувати освітній портал великими об’ємами інформації, а  

студенти зможуть використовувати їх в будь-який час і на будь-якій відстані, навіть із 

телефонів, переходити за посиланнями чи QR-кодами.  

У співпраці з Державною установою «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» 

розробила  сучасний електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни 

«Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва». Дисципліна цікава, пов’язана з 

виробничими умовами, екскурсіями на підприємства. Але це не завжди можливо, особливо в 

сучасних умовах. Тому  вже близько 10 років намагалася накопичувати відео та 

фотоматеріали з передових підприємств, які і використала для створення цього електронного 

навчально-методичного комплексу https://u.to/6tclGw. 

До складу комплексу входить: програма дисципліни, електронний підручник 

https://u.to/ntclGw,  електронний лабораторний практикум https://u.to/WdglGw,  інтерактивний 

робочий зошит https://u.to/p9glGw, електронний лабораторний практикум з навчальної 

практики https://u.to/5NglGw, електронний дидактичний демонстраційний матеріал 

https://u.to/EtklGw, відеолекція https://u.to/T9klGw, підручник з QR-кодами 

https://u.to/6tclGw
https://u.to/ntclGw
https://u.to/WdglGw
https://u.to/p9glGw
https://u.to/5NglGw
https://u.to/EtklGw
https://u.to/T9klGw
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https://u.to/u9klGw, тести у додатку Google Forms. З цим електронним навчально-методичним 

комплексом можна працювати он-лайн, а також завантажити кожен компонент окремо і 

використовувати в освітньому процесі.  

Електро́нний підручник та лабораторний практикум,  електронний дидактичний 

демонстраційний матеріал містять систематизований виклад навчальної дисципліни, що 

відповідає державному стандарту і навчальній програмі і частково заміняє або доповнює 

друкований підручник чи практикум. Текст представлений в електронній формі і 

забезпечений розгалуженою системою зв'язків, що дозволяє миттєво переходити від одного 

його фрагмента до іншого відповідно до деякої ієрархії фрагментів.  

Інтерактивну складову робочого зошита для лабораторних занять забезпечує 

використання QR-кодів, які  дозволяють отримати миттєвий доступ до будь-якої інформації з 

Інтернету за допомогою смартфонів. За QR-кодом можна переглянути рисунки, схеми, 

таблиці, довідковий матеріал, фотозображення, відео та інший  наочний матеріал, який 

сформує у студентів цілісне уявлення про об’єкти, явища та технологічні процеси 

виробництв, сприяє кращому  запам’ятовуванню матеріалу.  

Відеолекція – це частина он-лайн курсу, дуже ефективне використання для 

дистанційного навчання, адже викладач компонує матеріал в найзручнішій для нього  

послідовності.  Проект відео лекції зберігається і  можна вносити якісь незначні зміни, 

додавати більш складні завдання, наприклад, враховуючи особливості студетського 

середовища.   

Метою створення друкованого підручника з QR-кодами було подання матеріалу в 

поєднанні з фотозображеннями, схемами та таблицями. Щоб він був цікавим,  зрозумілим  і 

зручним у використанні, до кожної теми підібрані цікаві історичні факти, виділено, на що 

треба звернути особливу увагу, додано матеріал «Чи знаєте ви?». Також до кожної теми є 

QR-коди з переходом на відео з екскурсіями на передові заготівельні і переробні 

підприємства, до лабораторій визначення якості продукції тощо.   

Студенти, навіть без електронної пошти, з мобільних телефонів можуть перейти за 

посиланням, надісланим в групу чи надрукованим у вигляді QR-коду, пройти тести у додатку 

Google Forms, переглянути свої бали і помилки, а викладач одразу отримує детальну 

інформацію: статистику по кожному запитанню та окремому студенту, що дозволяє 

оперативно виявити і виправити недоліки в сприйнятті матеріалу.  

Прагнення удосконалити проведення занять, мотивувати, зацікавити студентів, 

народжує все нові і нові ідеї. Впровадження в освіту електронних ресурсів це – найкращий 

шлях підвищення ефективності  освітнього процесу в сучасних умовах змішаного чи 

дистанційного навчання.   

 

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ  

КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОЄКТНОЇ  

ТА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Ганченко А.О., викладач вищої категорії, 

Ковальчук Н.В., викладач І категорії, 

Писарчук В.М. викладач вищої категорії 

Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного Авіаційного Університету 

(м.Київ) 

 

Анотація. У статті розглянуто аналіз поняття дослідницької компетентності, 

проаналізовано ознаки ключової компетентності, етапи організації дослідницької роботи 

студентів шляхом послідовного інтегрування науки й навчально-виховного процесу. 

Визначено основні навички дослідницької діяльності. 

https://u.to/u9klGw
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Ключові слова: компетенція, компетентнісний підхід, проєктно-дослідницька 

діяльність. 

Постановка проблеми:В умовах інтеграції та інформатизації всіх сфер діяльності 

людини наше суспільство висуває нові вимоги до освіти своїх громадян. З огляду на те, що 

державі  потрібні освічені, моральні, заповзятливі люди, які можуть самостійно приймати 

відповідальні рішення в ситуації вибору, модернізація  сучасної освіти передбачає 

формування в студентів цілісної системи універсальних знань, умінь, навичок, а також 

досвіду самостійної діяльності та особистої відповідальності, тобто ключових компетенцій, 

що визначають сучасну якість освіти.  

Аналіз досліджень. Вивчали і досліджували питання дослідницької компетентності 

педагога в умовах системності та безперервності освітнього процесу як і українські так  і 

зарубіжні науковці, зокрема Н. Бібік, , Е. Гусинський, І. Коновальчук Л. Бурчак, Л. Ващенко, 

І. Драч, І. Зязюн, О. Семеног, О. Савченко, О. Овчарук, О. Пехота, О. Пометун, Л. 

Пироженко, А. Коберник, ,  Подобедова, Г. Селевко, А. Хуторськой, А. Ушаков, В. 

Шадріков, І. Зимня, А. Маркова,  та ін., розвиток професійно значущих якостей студентів 

вивчали: Н. Амінов,        

Н. Кічук, Л. Федорова, Н. Фомін та ін. 

Виклад основного матеріалу. 

Термін "компетенція" має два значення: коло повноважень будь-якої особи і коло 

питань, в яких дана особа володіє знаннями і досвідом. Мати досвід, здатність діяти в 

ситуації невизначеності - саме ці якості і дадуть можливість сформувати у випускника 

компетентнісний підхід, що реалізується на занятті  викладачем. Реалізація компетентнісного 

підходу - це важлива умова підвищення якості освіти. Одним з важливих аспектів організації 

навчання у сучасному освітньому середовищі є створення умов діяльності студентів, які 

сприяють формуванню ключових компетентностей. Формувати ключові компетенції 

студентів можна і через дослідницьку діяльність. Саме поняття «ключові компетенції» 

зумовлює те, що вони є ключем, підставою для інших, спеціальних, предметно-орієнтованих. 

Крім того, володіння ними дозволяє людині бути успішним в будь-якій сфері практичної 

діяльності: професійній, громадській, а так само і особистому житті.  

В даний час не існує єдиного підходу до трактування поняття «ключові компетенції». 

Однак сформульовані їх істотні ознаки: - ключові компетенції являють собою різні 

універсальні ментальні засоби, інструменти (способи, методи, прийоми) досягнення 

людиною значущих для нього цілей (результатів); 

- ключові компетенції дозволяють досягати результатів в невизначених, проблемних 

ситуаціях. Вони дозволяють самостійно та у співпраці з іншими вирішувати проблеми, тобто 

справлятися з ситуаціями, для вирішення яких ніколи немає повного комплекту 

напрацьованих засобів. 

Для дослідницької роботи дуже важливо сформувати в студентів не тільки навчальні 

навички, а й рефлексивні здібності, креативність. Тому дослідницька діяльність сама по собі 

є потужним розвиваючим інструментом. Ми намагаємося знаходити нові форми роботи, 

тому що хочемо, щоб наші подальші заняття відрізнялися від попередніх. 

Для освоєння навичок дослідницької роботи, наприклад, на заняттях історії основне 

навантаження лягає на практикуми, які є поєднанням аналітичної задачі, теоретичної роботи 

у вигляді формування наукової гіпотези та висновків і відображає основні етапи науково-

дослідної діяльності. Набуті навички експериментальної роботи та освоєння принципів 

дослідницької діяльності знаходять свій подальший розвиток в розробці проєктів. 

Навчаючи студентів синтезу, аналізу, аналогії, знайомлячи їх з основними 

методологічними принципами такого роду діяльності (постановка проблеми, висунення 

гіпотези, аналіз літературних і соціологічних даних, теоретичне обґрунтування, висновки за 

досягнутими результатами), готуємо студентів до усвідомлення необхідності самостійної 

проєктної та навчально-дослідницької роботи як найбільш повної форми реалізації їх 

творчого потенціалу, саморозкриття і самореалізації особистості. 
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Висновок:Таким чином, формування ключових компетенцій студентів створює в 

навчальному закладі умови, що стимулюють навчальний процес, сприяє поглибленню і 

розширенню сфери їхньої  пізнавальної діяльності . Формування творчої особистості, яка має 

креативне мислення, в сучасних умовах є актуальним завданням. Сьогодні необхідно надати 

кожному студенту сферу діяльності, необхідну для реалізації інтелектуальних і творчих 

здібностей, формування потреби в безперервному самоосвіті, активної громадянської 

позиції, здатності до соціальної адаптації і творчого самовираження. 

Тому вчити треба так, щоб студент розумів, що знання є для нього життєвою 

необхідністю і кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що 

необхідно для реалізації життєвих планів. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ –  

НЕОБХІДНА УМОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Ступнікова Н. А., викладач І категорії  

Харківського державного професійно-педагогічного коледжу 

імені В. І. ВернадськогоРогач Ю. М.,  

викладач І категорії Харківського державного професійно-

педагогічного коледжу імені В. І. Вернадського 

(м. Харків) 

 

Анотація. Тези актуалізують питання необхідності використання інформаційних 

технологій в освітньому процесі. Онлайн-тестування як форма контролю та діагностики 

знань студентів набуває все більшого попиту у сфері професійної педагогічної діяльності, 

оскільки має певні переваги над іншими формами контролю знань та вмінь. Тези містять 

перелік переваг для студентів та викладачів при застосуванні Інтернет-середовища у 

змішаному та дистанційному навчанні. Використання на заняттях різних видів та режимів 

роботи, інноваційних технологій, ґаджетів та цифрових сервісів сприяє успішному 

оволодінню навчальним матеріалом. 

Зміни – це закон життя. Сучасне життя потребує від особистості бути всебічно 

розвиненою, творчою та професійно-компетентною людиною. Саме використання 

інноваційних технологій під час навчання сприяє вихованню людини, яка керується в житті 

власними знаннями і переконаннями, є самодостатньою та успішною особистістю.  

Нові умови вимагають від викладачів нових підходів. Зараз кожен педагог повинен 

розуміти, що сьогодні вже неможливо застосовувати тільки традиційні методи при 

викладанні дисципліни. Сучасні студенти – це покоління Z, що має кліпове мислення, 

нездатність зосередитися та постійно відволікаються. І це не дивно, адже представники цього 

покоління активно використовують планшети, смартфони, Інтернет; вони народилися у світі, 

алгоритм життя якого постійно змушує їх натискати, скролити і свайпити з шаленою 

швидкістю. Часто термін «покоління Z» розглядається як «цифрова людина». Таким чином 

непросте питання постало перед викладачами, але вихід є - змінюватися самому та 

враховувати особливості нового покоління. 

Сучасне покоління не уявляє свого життя без різноманітних ґаджетів. Але чи варто 

недооцінювати за це студентів, якщо ситуацію можна спрямувати в корисне русло? Саме за 

допомогою ґаджетів та Інтернет-середовища викладач перетворює заняття на цікаве 

змагання, робить опитування яскравим і таким, що буде подобатись студентам: додає фото, 

малюнки, відео чи графіку. Крім того можна ввімкнути на сайті режим бонусів, наприклад, 

додаткові бали за швидкі відповіді. 

Уже не є таємницею той факт, що перед викладачами відкривається широкий вибір 

навчальних платформ та освітніх сервісів, які, за умови їх опанування, дозволяють 

проводити повноцінні заняття та діагностувати знання. Тестування як форма контролю та 

діагностики знань студентів набуває все більшого розповсюдження в освітньому процесі та у 
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сфері професійної педагогічної діяльності, оскільки має певні переваги над іншими формами 

контролю знань та вмінь, зокрема можливість охоплення великого обсягу матеріалу. 

Американськими дослідниками психології у сфері людського навчання й пам’яті 

доведено, що онлайн-тест – це не тільки головний інструмент для перевірки знань, 

ефективний спосіб аналізу успішності, але й засіб навчання. 

Виконання онлайн-тестів реалізовують одночасно декілька потреб як для студента, так 

і для викладача. Студенти нарешті потримають в руках улюблений ґаджет, скористаються 

хайповим Інтернетом, перевірять свої знання, перемикати свою увагу на інший режим 

роботи, відволікаючись таким чином. Викладач в цей час отримує результати роботи, 

зацікавленість студентів, підтримує робочий процес, застосовуючи таким чином режим 

blended learning (змішаного навчання). 

Часте використання тестів під час занять спонукає студентів постійно повторювати 

матеріал, сприяє правильному оцінюванню власних сил та загальмовує процес забування в 

довгостроковій перспективі. 

Онлайн-тестування мають безліч переваг і для студентів і для викладачів: 

1. Швидкість та універсальність. Надає можливість оперативної перевірки знань великої 

кількості здобувачів освіти одночасно. Є можливість зробити завдання за окремою темою 

або курсом вивченої дисципліни, створити запитання з однією відповіддю або з декількома. 

2. Об’єктивність та точність. Тестова форма перевірки дозволяє прибрати людський 

фактор (упереджена оцінка, особисте ставлення до здобувача освіти, поганий настрій або 

самопочуття), а чіткі критерії відповідей та оцінок дають точний результат, дозволяють 

зробити тестування прозорим для всіх учасників освітнього процесу (студенти мають змогу 

побачити результат одразу). 

3. Автоматизація. Перевірити тест може комп’ютер, а не особисто викладач. Це 

допомагає в роботі з великою кількістю навчальних груп під час дистанційного навчання, 

звільняє викладача від рутинної роботи та масового контролю перевірки знань. 

4. Справедливість. Усі знаходяться в рівних умовах, тому всі студенти можуть добре 

підготуватися й добре скласти тест. 

5. Дистанційність. Ще одна перевага онлайн тестування – відсутність необхідності 

взаємодії студента з викладачем під час виконання завдання, що є перевагою на заняттях при 

дистанційному навчанні.  

Сьогодні неможливо уявити життя без сучасних інформаційних технологій, які 

допомагають якісніше надавати, засвоювати й перевіряти навчальний матеріал, тому питання 

розробки й впровадження тестового контролю онлайн є актуальним для підвищення 

ефективності та якості навчання. 

Отже, використання на заняттях «коктейлю» різних видів та режимів роботи, 

інтерактивних методів та прийомів, інноваційних технологій, ґаджетів та цифрових сервісів 

сприяє успішному оволодінню студентами навчальним матеріалом. Зараз існує безліч онлайн 

ресурсів для створення тестування, тому краще використовувати різні цікаві платформи та 

змішати «коктейль натхнення», який буде заохочувати всіх учасників освітнього процесу.  

 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

НА ПРИКЛАДІ ВІДКРИТОГО БІНАРНОГО ЗАНЯТТЯ  

ЗА ТЕМОЮ «ВИРОБНИЦТВО МАРГАНЦЕВИХ СПЛАВІВ» 

 

 Ясенова О.О. старший викладач вищої категорії  

Нікопольського фахового коледжу НметАУ 

(м. Нікополь) 

 

Заняття організовано,  як бінарне  і представлено,  як інтегрована лекція з двох 

спеціальних металургійних дисциплін, з вивченням основного матеріалу з опорою на ті 

знання, що мають студенти. Такий підхід має розбудити інтерес, підігріти цікавість, 
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стимулювати мислення і дискусію.  При викладанні лекції використовуються виробничі 

ситуації для формування професійних здібностей студентів. Використання елементів 

виробничих ситуацій сприяє розвитку фахових знань студентів, наближає їх до конкретного 

виробництва, надає навичок управлінського характеру. Ці методи відносять до проблемного 

навчання.   

Типовими формами інтерактивності є групова і парна робота, а типовими завданнями – 

заповнення інформаційних прогалин, розв’язання проблем, рольова гра, тощо.  

Метою відкритого бінарного заняття є розвиток комунікативних навичок у оволодінні 

професійною лексикою, об’єднання теоретичних знань з життєвими реаліями, перетворення 

абстрактних знань в практичне вміння студента, поглиблення  та  розширення  знань 

студентів  з теми:     «Технології виробництва високовуглецевого Fe-Mn», «Цеха по 

виробництву сплавів марганцю»,  формування     навичок розв’язання проблемних  

виробничих  ситуацій  та  вмінь використовувати отримані знання в  майбутній професійній 

діяльності. 

Вибір тем був обумовлений програмою професійної підготовки електрометалургів.  

Студенти повинні глибоко розуміти тему, отримати ґрунт для перевірки теорії, дослідження 

ідей, формування гіпотези.   

Заняття складається з 4 робочих етапів:  

1 Організаційна  частина 

- організація  групи  на  початку  заняття; 

-  повідомлення  теми  та  мети. 

2 Актуалізація опорних знань 

- фронтальне  опитування  (усне).  

Для з’ясування  рівня сформованості самостійної думки студента, здатності прийняти 

новий матеріал  проводиться фронтальне опитування. Це є дуже гарною розминкою, і тому  - 

оптимальним варіантом для початку заняття. 

Студент повинен зрозуміти важливість технологій отримання високовуглецевого 

сплаву та між предметний зв'язок між технологією та проектуванням феросплавних цехів. 

3 Основна частина заняття 

-навчально-дискусійна частина. 

За допомогою комп'ютерної техніки і мультимедійного проектору виконуються яскраві 

презентації для вивчення матеріалу.  Це дозволяє викладачам не витрачати час на 

конспектування лекцій студентам і малювання складних схем та креслень на дошці, що надає 

можливість за короткий час надати більший обсяг необхідного матеріалу.  

Надання нового матеріалу проходить разом зі студентами у вигляді дискусії.  

Студентам пропонується прийняти участь у виборі шихтових матеріалів для отримання 

сплаву. Виконати зрівняльний  аналіз -  від чого залежить обрана та чи інша технологія 

виробництва. Зробити висновок, чи залежить від технології виробництва техніко-економічні 

показники цеху. Чи впливає технологія на проект пічної дільниці для отримання 

високовуглецевого сплаву? 

- перегляд фільму. 

Перегляд фільму про виробництво високовуглецевого феромарганцю. Переглянувши 

його  студенти отримують більшу уяву про виробництво та обладнання для отримання 

марганцевих сплавів. 

Під час перегляду фільму студентам треба звернути увагу на відхилення від 

технологічного процесу, для того щоб вирішити виробничі ситуації. 

4 Заключна частина 

-вирішення виробничих ситуацій. 

Кульмінаційним і найскладнішим етапом заняття можна вважати аналіз виробничих 

ситуацій. На цьому етапі студенти працюють командою і мають показати не тільки 

професійну підготовку за темою, але і продемонструвати отриманні знання під час лекції. 

Кожна група отримує умови виробничої ситуації і в обумовлений час  студенти повинні 
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розробити рішення ситуації. Один із студентів доповідає результат роботи групи. Ціль– 

помістити студента в таку ситуацію, в якій йому необхідно приймати рішення. Акцент 

робиться на самостійне навчання студентів на основі колективних зусиль. При цьому роль 

викладача зводиться до спостереження й керування дискусією студентів.  

- підведення підсумків, оцінювання 

Разом зі студентами виконується зрівняльний аналіз проведених виробничих ситуацій 

та висновки з лекцій. 

На заключному етапі заняття підводять підсумки. Роботу студентів оцінюють обидва 

викладачі згідно з результатом досягнутим на кожному етапі і відповідно цілям, які були 

поставлені кожним викладачем. 

Студенти  переконуються  в  існуванні  певної  залежності  між дисциплінами за 

спеціальністю, рівнем професіоналізму  та  необхідністю  постійної  роботи  з  джерелом 

знань  та  умінь.    

 Таким чином проведення бінарного відкритого заняття з використанням елементів 

виробничих ситуацій сприяє найкращому засвоєнню навчального матеріалу, значно 

активізує пізнавальну діяльність студентів, надає можливість більш глибоко розуміти 

конкретні питання, сутність процесів та явищ, переконуються в зв’язку між дисциплінами за 

своєю спеціальністю . Такі заняття є прикладом використання інтерактивних технологій і 

активних методів навчання спеціальних дисциплін. 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ –  

ЗАПОРУКА ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

 

Жмудь Людмила Володимирівна,  

майстер виробничого навчання I категорії БЕГК БДПУ 

(м. Бердянськ) 

 

Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі її розвитку сприяє 

формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. 

Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, 

приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до використання нових 

ідей, задумів, нових підходів та рішень. Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а 

саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення.  

Процес використання традиційних і впровадження нових (інноваційних) технологій 

навчання протікає стихійно. У процедурі їхнього відбору і реалізації у навчальному процесі 

мають місце суперечності між: новими цілями освіти і старими способами представлення і 

засвоєння знань; зростаючими об’ємами інформації, яку необхідно передати учням і 

обмеженою кількістю навчального часу; гострою необхідністю педагогічних інновацій в 

навчальному процесі і недостатньою розробленістю методології використання нових 

педагогічних технологій в освіті. Наявність цих суперечностей обумовлює необхідність 

вивчення ефективності використання інноваційних методик. 

Актуальність проблеми. Сучасне життя розвивається швидкими темпами, тому система 

професійної освіти повинна розвиватися, змінюватися. В Україні формується нова система 

освіти, яка орієнтована на входження у світовий освітній простір, супроводжується 

істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Це 

зумовлює появу освітніх інновацій, які покликані суттєво змінити освітній процеc. Тому 

викладач, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом інформації. 

Традиційне навчання з його авторитаризмом, орієнтацією на середнього учня, перевагою 

репродуктивної діяльності над пошуковою не відповідає вимогам часу. Настала необхідність 

переходу від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». 

На сьогодні, щоб сформувати креативну, творчу особистість, конкурентоспроможного 

працівника у процесі навчання в БЕГК БДПУ, кожен педагог повинен бути обізнаним із 
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сутністю творчого процесу, сучасними уявленнями про нього, методами вивчення творчості, 

якостями творчої особистості та їх системою, щоб мати змогу формувати такі якості в учнів. 

Кожний майстер виробничого навчання має вміти діагностувати рівень творчості, знати 

основні форми, шляхи і механізми формування творчої особистості, зокрема головний з них 

— творчу задачу та володіти методикою інноваційних педагогічних технологій, які активно 

вплинуть на рівень підготовки висококваліфікованих робітників. 

Одним із кроків підвищення ефективності проведення уроків виробничого навчання є 

впровадження разом із традиційними методами навчання інноваційних технологій в систему 

професійно-практичної підготовки. 

На сьогодні в БЕГК БДПУ втілюється велика кількість інновацій різного характеру, 

направленості і значення. Реалізуються нововведення в організацію, зміст, методику і 

технологію виробничого навчання. Широкий інноваційний рух – необхідне явище для 

сучасних закладів передвищої фахової освіти, яке дозволяє формувати свідомість і 

активність здобувачів освіти. Воно стає важливим фактором самореалізації суспільства, 

забезпечує розвиток творчої особистості майбутніх фахівців своєї справи.  

Завдання освітнього закладу та майстрів виробничого навчання – створити оптимальні 

умови для самоорганізації учнів, допомогти їм спроектувати свій власний життєвий та 

професійний шлях на основі доцільно обраного типу соціальної поведінки, ступеня 

активності та ціннісних орієнтацій, свідомо прийнятих норм людських взаємин. 

Головне завдання педагогічного колективу коледжу - розвивати креативність учнів, 

тобто ті розумові здібності, що необхідні для успішного навчання та становлення майбутніх 

кваліфікованих робітників, означає розвивати: пам'ять, увагу, образне мислення, логічне 

мислення (уміння порівнювати, доводити, аналізувати, узагальнювати), творчі здібності, 

фантазію, уяву; конструктивне мислення. 

Професійна  підготовка конкурентоспроможного робітника значною мірою залежить 

від професійної і педагогічної майстерності викладача та майстра виробничого навчання. 

Головними ознаками професійної майстерності педагогічного працівника є: 

- оволодіння ефективними засобами передачі учням знань і умінь; 

- уміння планувати й здійснювати педагогічний вплив; 

- уміння встановлювати правильні взаємостосунки з учнями, організовувати і 

спрямовувати їхню діяльність; 

- уміння переконувати; 

- глибоке знання свого предмета, широка ерудиція тощо. 

Отже, набуття високого рівня педагогічної майстерності — процес тривалий і 

складний. З огляду на це, неабияке значення має відмова від традиційних методів навчання. 

Кожний викладач має самостійно впроваджувати ефективні форми і методи навчання. Як 

правило, краще засвоєння нового матеріалу відбувається в процесі активної діяльності учнів 

за умови, коли в нього вносяться елементи новизни. Підкреслимо значення використання 

спеціальних мнемонічних засобів, тобто засобів запам'ятовування 

і зберігання інформації. До них належать: смислове групування матеріалу, виділення 

головної думки, складання плану, конспекту, логічних схем, виділення в них основних 

зв'язків і відношень. 

Метою впровадження інноваційних педагогічних технологій є систематизація і 

узагальнення використання інноваційних педагогічних технологій в освітній процес щодо 

успішної підготовки кваліфікованих робітників. 

Різноманітність інноваційних технологій робить процес навчання дійсно творчим, 

збуджує зацікавленість учнів, поліпшує розуміння і засвоєння матеріалу.  

Методичні форми роботи дають такі відсотки: 

лекція — 5 % засвоєння; 

індивідуальне або групове читання — 10 % засвоєння; 

аудіовізуальний метод—20 % засвоєння; 

демонстрування — 30 % засвоєння; 



 

56 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

групові дискусії — 50 % засвоєння; 

активне навчання (рольові ігри, розігрування ситуацій) — 70 % засвоєння; 

навчання інших — 90 % засвоєння. 

Тому у процесі підготовки кваліфікованих робітників  закладів освіти, що здійснюють 

професійну підготовку кваліфікованих працівників, активно впроваджується одна з 

інноваційних технологій – кооперативна форма навчальної діяльності. Це форма організації 

навчання в малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою. За такої організації 

майстри виробничого навчання керують роботою кожного учня опосередковано, через 

навчально-виробничі завдання, якими вони спрямовують діяльність навчальної групи. 

Коопероване навчання відкриває для учнів можливість співпраці зі своїми ровесниками, 

дозволяє реалізувати природне прагнення кожної людини до співпраці, сприяє досягненню 

учнями високих результатів засвоєння знань та формування вмінь та навичок. Така модель 

легко й ефективно поєднується з традиційними формами і методами навчання і може 

застосовуватися на різних етапах проведення уроків виробничого навчання. 

 Завдання кооперованого навчання: 

 навчити учнів співпраці у виконанні групових навчально-виробничих  завдань; 

 стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікавленість в успіхові 

товариша; 

 формувати комунікативні вміння учнів; 

 формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: цілеспрямованість, 

планування, контроль, оцінювання;  

 поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову форми навчальної діяльності. 

Впровадивши таку технологію, слід зазначити, що групова навчальна діяльність сприяє 

активізації і результативності навчання майбутніх робітників, вихованню гуманних 

стосунків між ними, самостійності, умінню доводити й відстоювати свою точку зору, а також 

прислуховуватися до думки товаришів, культурі ведення діалогу, відповідальності за 

результати своєї праці. 

У груповій навчальній діяльності учні показують високі результати засвоєння знань, 

формування вмінь та навичок. Пояснюється це тим, що в цій роботі слабкі учні виконують за 

обсягом будь-яких вправ на 20—30% більше, ніж у фронтальній роботі. Групова форма 

роботи сприяє також організації більш ритмічної діяльності кожного учня.  

Якщо коопероване навчання здійснюється ефективно, слід очікувати: підвищення 

самооцінки, збільшення досягнень, збільшення соціальної підтримки, доречної поведінки, 

навичок та вмінь обраної професії, внутрішньої мотивації, зростання активності, кращого 

ставлення до навчання, більш позитивного психологічного контролю та самоконтролю. 

На уроках виробничого навчання можуть бути впроваджені такі техніки 

кооперативного навчання: 

1. Інтерактивна вправа «Акваріум». 

Учні об'єднуються у групи по 5—6 осіб. Одна з груп займає місце у центрі майстерні 

(аудиторії), отримує завдання, зачитує і обговорює його. Інші учні не втручаються в 

обговорення, а уважно слухають, роблять помітки. Після публічного виконання завдання 

група займає своє робоче місце, а учні класу обговорюють хід дискусії, аргументи 

виступаючих. Після цього місце в «Акваріумі» займає друга група. 

2. Інтерактивна вправа «Карусель». 

Учні розміщуються у два кола обличчям один до одного. Протягом певного часу кожна 

пара обмінюється інформацією, власними думками, потім учні зовнішнього кола 

роблять«один крок» — пересідають по колу до наступного партнера. Можна запропонувати 

учням одного кола підготувати питання за темою, працювати за схемою «запитання—

відповідь» тощо. 

3. Інтерактивна вправа «Два-чотири — всі разом». 
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Учням групи пропонується проблема (інформація), яку вони спочатку опрацьовують 

самостійно, потім обговорюють у парах, далі об'єднуються в четвірки. Після прийняття 

спільного рішення в четвірках відбувається колективне обговорення питання. 

4. Інтерактивна вправа «Спільний проект». 

Групи працюють над виконанням різних завдань однієї теми. Після завершення роботи 

кожна група презентує свої дослідження, в результаті чого всі учасники знайомляться з 

темою в цілому. 

5. Інтерактивна вправа «Синтез думок». 

Дана вправа передбачає виконання групами поетапно всіх завдань уроку виробничого 

навчання: на аркушах перша група виконує перше завдання, друга — друге і т.д., після 

виконання завдань перша група свої записи для опрацювання передає другій, друга — третій 

і т.д.; коли аркуші з доповненнями, зауваженнями повертаються до «хазяїв», кожна група 

презентує свої дослідження з урахуванням доповнень, зауважень одногрупників. Можна 

перед початком роботи створити експертну групу, яка проаналізує роботу інших груп.  

Групова форма роботи має ряд переваг:  

— знімає стрес, а енергія не розтрачена на стреси, використовується на творчі процеси; 

— розвиває моральні (принциповість, відповідальність), комунікативні (толерантність, 

співпереживання) якості; 

— формальний лідер групи (якого обирають не учні, а призначає майстер виробничого 

навчання) змушений активно працювати, переконується, що це цікаво, почесно і не складно; 

— створює позитивну психологічну атмосферу, бажання продовжити контакт, 

розширити сферу спілкування.  

Серед проблем, розв'язання яких впливає на поліпшення підготовки 

висококваліфікованих робітників, особливе місце займає колективно-групова навчально- 

пізнавальна діяльність учнів. Під колективно-груповою формою навчання розуміють таку 

форму організації навчальних занять, за якої певній групі або всій групі ставиться єдине 

завдання, для розв'язання якого необхідне об'єднання зусиль усіх членів групи, тісна їх 

взаємодія. 

Колективно-групова робота активізує мисленнєву діяльність учнів, допомагає 

ліквідувати прогалини в їхніх знаннях, згуртувати учнівський колектив, привчає працювати 

самостійно. Обґрунтовано, що найбільш ефективною є групова робота саме під час уроків 

виробничого навчання, оскільки в спільній роботі навчальний матеріал краще засвоюється, 

ніж під керівництвом викладача. Колективно-групова навчально-пізнавальна діяльність 

дозволяє більш продуктивніше організувати роботу на уроці, спрямувати її на розвиток 

креативності та творчості учнів коледжу, особливо, на розвиток професійних вмінь та 

навичок. 

До цієї групи входять інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну 

роботу всієї групи. Ось декілька  них: 

1. Робота у великій групі — навчальний метод, коли вся група обговорює ідеї чи події, 

що стосуються певної теми. Дуже важливо на уроках залучати до роботи всіх учнів. У цьому 

допомагає такий метод, як «Мікрофон». Учні по черзі імітують «говоріння в мікрофон». Інші 

учні не можуть говорити, вигукувати з місця, право говорити належить тільки тому, в кого 

символічний мікрофон. 

2. Навчаючи — вчуся («броунівський рух»). Цей метод надає учням можливість взяти 

участь у навчанні та передачі своїх знань іншим. Робота організовується таким чином: 

- повідомивши тему та мету уроку виробничого навчання, роздати учням картки із 

завданням-інформацією, яку вони повинні засвоїти; 

- якщо учням щось не зрозуміло, то вони можуть звернутися до майстра виробничого 

навчання; 

- учні, підготувавшись до передачі цієї інформації, ознайомлюють зі своєю 

інформацією одногрупників; 

- після передачі всієї інформації учні розповідають, про що вони дізналися від інших. 
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3. «Ажурна пилка». Такий вид діяльності на уроці дає можливість працювати разом, 

щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує учнів 

допомагати один одному вчитися, навчаючи. Під час роботи за допомогою методу «Ажурна 

пилка» учні повинні бути готовими працювати в різних групах. 

4. «Домашні» групи. Кожна група отримує завдання, вивчає його та обговорює цей 

матеріал. 

5. «Експертні» групи. Після того як майстер виробничого навчання об'єднав учнів у 

нові групи, вони стають експертами з тієї теми, що вивчається в їх «домашній» групі.  

 Ще одна з новітніх технологій, яку впроваджують майстри виробничого навчання в 

навчально-виробничий процес це - метод проектів. У педагогіці проект — це самостійна 

творча робота учня, яку він виконує, починаючи від ідеї і до втілення її в життя за 

допомогою консультацій майстра виробничого навчання. Особливо яскравою проявою цього 

методу є підготовка до виконання кваліфікаційних пробних робіт. 

Такий навчальний процес базується на навчанні співпраці, а суть проектної технології 

полягає в тому, що учні, враховуючи свої інтереси, разом із викладачем або майстром 

виробничого навчання виконують власний проект, розв'язуючи якусь практичну 

дослідницьку задачу. Включаючись таким чином у реальну дійсність, вони опановують нові 

знання. 

Співвідношення проблеми й практичної реалізації її розв'язання і робить метод 

проектів досить привабливим для системи освіти. 

Важлива характеристика методу проектів — це наявність самостійної (індивідуальної, 

парної, групової) роботи, використання дослідницьких методів.  

На першому етапі проведення проектів важливе значення має вибір теми, що проходить 

по-різному: тему може запропонувати майстер виробничого навчання, враховуючи здібності 

та інтереси учнів. В інших випадках тематику можуть запропонувати самі учні. За мету 

можна поставити поглиблення знань учнів або і диференціювання процесу навчання. 

Найчастіше теми проектів належать до конкретних практичних питань та професійної 

спрямованості, тож для реалізації проекту необхідні знання учнів не лише з одного предмета, 

а з різних галузей. Саме в такий спосіб досягається природна інтеграція знань.  

Метод проектів дає можливість перевірити й закріпити на практиці теоретичні знання; 

набути життєвого досвіду, розвивати вміння аналізувати, узагальнювати навчальний 

матеріал; здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на підставі спільної праці; навчити 

користуватися додатковою літературою; виробляти вміння працювати над творчим 

завданням. 

Заклади освіти по підготовці кваліфікованих робітників активно впроваджують 

технологію ситуативного моделювання в навчально-виробничий процес – професійну гру. 

Модель навчання у професійній грі — це побудова навчального процесу за допомогою 

включення учня у гру. 

У процесі проведення уроків виробничого навчання найбільш ефективними є ділові 

ігри, який застосовується з дослідницькою метою, навчальними цілями щодо реальної 

діяльності на виробництві. Основою для ділової гри є теоретичний матеріал. Ділова гра дає 

можливість програти практично будь-яку конкретну ситуацію. Гра дозволяє з’єднати знання 

та навички перетворити знання з передумови до дій у самій дії. Ділові ігри, які розробленні 

під конкретні ситуації, вводять учнів у сферу виробничої діяльності: виховують у них 

здатність оцінювати діюче виробництво, знаходити рішення щодо його удосконалення. 

Успіх ділової гри залежить від ряду факторів – організаційних, методичних, психологічних, 

технічних та ін. 

Дуже важливим структурним елементом уроків професійно-теоретичної підготовки є 

підведення підсумків – оцінювання роботи учнів. Особливу увагу слід приділяти 

оцінюванню навчальних досягнень учнів саме на уроках із застосуванням інтерактивних 

методів. Як оцінювати роботу учнів під час проведення інтерактивних уроків, як 
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підтвердити, що учні справді набули певні знання, необхідні вміння і навички, сформували 

для себе значущі для сучасного життя цінності та компетентності? 

Традиційними завданнями оцінювання учнів є такі: 

- показати учням, як вони досягли мети уроку; 

- визначити найкращих за результатами учнів; 

- стимулювати мотивацію учнів до навчання й отримання знань; 

- визначити рівень здібностей учнів; 

- з’ясувати, чи є необхідність у додатковому навчанні або «перенавчанні»; 

- поставити оцінки. 

Такі традиційні завдання оцінювання зберігають свою актуальність і на 

інтерактивних уроках, але поряд з ними перед викладачами постають і нові проблеми. 

Адже приходиться оцінювати не лише здатність учня запам’ятовувати та відтворювати 

фрагменти інформації, але й здатність відстоювати свою думку чи аргументувати свою 

позицію, уміння слухати, здатність обмірковувати, спільно працювати і приймати рішення, 

старанність, яку учні вкладають у співпрацю. 

Труднощі з оцінюванням можуть виникати при виконанні завдання в групі 

(кооперативні методи). При цьому учні виконують одне завдання, і як результат, - 

отримують однакові оцінки. Викладач в такому випадку повинен ретельно добирати 

завдання та критерії оцінювання , слідкувати за тим, щоб всі члени групи працювали 

активно, щоб оцінка групи була об’єктивною. Для учнів з високим рівнем знань можна потім 

запропонувати виконати завдання підвищеної складності. Інтерактивні методи забезпечують 

досягнення якісних результатів навчання, проте дуже важливо враховувати психологічний 

аспект досягнення успіху (чи навпаки – поразки) учня на уроці. Для врахування цього 

важливого аспекту обов’язково необхідно проводити рефлексію як заключну частину 

інтерактивного уроку. Ідея рефлексії полягає в постійному осмисленні, самоаналізі 

діяльності, аналізі роботи на емоційному рівні. Викладач після підведення підсумків може 

запропонувати учням проаналізувати свою діяльність на уроці за такими критеріями: 

на рівні засвоєння матеріалу: 

- маю міцні знання, вмію порівнювати, робити узагальнення і висновки, вільно 

- володію термінами і поняттями; 

- вільно володію навчальною інформацією, вмію виконувати такі операції, вмію 

- розв’язувати вправи, самостійно виправляю допущені помилки; 

- володію навчальним матеріалом, проте допускаю помилки і неточності. 

- на емоційному рівні: 

- я працював з інтересом, захопленням; 

- я працював у нормальному режимі; 

- я працював без інтересу, мені було нецікаво. 

Викладач за результатами рефлексії робить висновки та визначає рівень навчальних 

досягнень і можливостей учнів, аналізує створені на уроці умови для саморозвитку та 

самореалізації, з’ясовує необхідність у корекції навчання та використаних прийомів, 

способів і методів. 

Висновок: Ринкові закони є досить відчутними і в освітній галузі, де кожний заклад 

освіти постійно удосконалюючи форми і методи роботи, прагне підтримувати рівень своєї 

конкурентоздатності. Чим визначається цей рівень? Факторів є багато, але найважливішим з 

них – конкурентоздатність випускників. Серед суттєвих переваг, які дозволяють 

кваліфікованим робітникам по закінченні закладу освіти працевлаштуватися насамперед є: 

уміння використовувати теоретичні знання на практиці; високий рівень самосвідомості й 

відповідальності; здатність до прийняття самостійних рішень; уміння працювати в команді, 

креативне та творче мислення. Щоб набути даних якостей, молоді люди повинні мати 

можливість упродовж усього періоду навчання в коледжі розвивати креативність 

самостійність, навчатися і спеціальності, і вмінню вести себе в суспільстві. 
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Безумовно, інноваційні технології навчання – шлях до підвищення якості професійної 

освіти, зацікавленості учнів у навчанні. Вони дають змогу 

диференціювати та індивідуалізувати процес навчання. Формують внутрішню 

мотивацію до активного сприйняття, засвоювання та передачі інформації. Сприяють 

формуванню комунікативних якостей учнів, активізують розумову діяльність. 

Майбутнє професійно-технічної освіти за інноваційними технологіями навчання. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ 

 ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СПОСІБ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ  

ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА РУХОВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК  

У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
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Анотація: ця стаття обґрунтовує необхідність впровадження в заняття фізичної 

культури інформаційні технології для успішного формування теоретичних знань та рухових 

умінь і навичок у здобувачів освіти. 

Ключові слова: інформаційні технології,здобувачі освіти, сучасне заняття фізичної 

культури, фізичні якості, фізична підготовленість. 

Соціально-економічне процвітання країни залежить від освіченості, моральності, 

підприємливості її громадян - людей, які можуть: аналізувати свої дії; самостійно приймати 

рішення, прогнозуючи їх можливі наслідки; відрізнятися мобільністю; бути здатним до 

співпраці; мати почуття відповідальності. 

Головним завданням навчальних закладів сучасності є розвиток такої особистості. Нові 

освітні стандарти, спрямовані, перш за все, на посилення мотивації здобувача освіти до 

пізнання навколишнього світу, на озброєння його такими знаннями, вміннями і навичками, 

які він може застосовувати в житті. 

Активний пошук нових цілей, форм організаційних структур і технологій навчання 

привів до створення цілісної системи основоположних ідей, орієнтирів, принципів і методів 

навчання та виховання. Важливу роль у формуванні цієї системи відіграє викладач фізичної 

культури, а саме його творчість і професіоналізм, його бажання розкрити здібності кожної 

дитини і вдосконалення занять - основного процесу освітньої взаємодії викладача та 

здобувача освіти. 

Сучасне заняття фізичної культури повинно бути цікаве, інформаційно насичене, а 

матеріал зрозумілий, для цього потрібні нескладні дієві перетворення, щоб у здобувачів 

освіти з'явився інтерес, що життєво необхідне їм рухове навантаження йшло не через 

нормативи, а через корисну і цікаву для них фізичну активність. Тому потрібно 

запропонувати заняття фізичної культури з незвичайним змістом, з чітким механізмом 

роботи для викладача і для здобувача освіти, які дозволять досягти головного - цікавої 

рухової активності, що не завжди можна досягти традиційним шляхом. 

Сучасне заняття фізичної культури отримує розвиток в напрямку, де здобувачі освіти 

самі стають авторами цього заняття - самостійно ведуть пошук нових елементів, із 

задоволенням апробують знахідки і вигадки, при цьому активно радяться і консультуються з 

викладачем про безпеку, ступні складності, спрямованості, ефективності знайдених засобів, 

для розвитку тієї чи іншої фізичного якості. Викладач повинен упевнитися в тому, що 

виконана робота здобувачами освіти в пошуку нового і захоплюючого, в процесі її реалізації 

на занятті буде задовольняти чотири найважливіші критерії - безпечно,  корисно, ефективно, 

цікаво. 
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Однак викладачу не слід забувати про те, що його роль полягає не тільки в тому, щоб 

направляти на самостійну роботу, а й в тому, щоб формувати у здобувачів освіти потреби і 

вміння регулярно займатися фізичними вправами, для зміцнення здоров'я і підтримки 

високого рівня фізичної підготовленості протягом усього життя. Крім цього, йому також 

необхідно забезпечувати функціонування на кожному занятті гнучкою інформаційної 

системи контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти, яка органічно повинна 

всмоктатися в кожну його частину і використовуватися для оцінки ходу і підсумків 

освітнього процесу і розвитку фізичних якостей. 

Ефективність сучасного заняття фізичної  культури оцінюється по його кінцевим 

результатам. Тому зміст навчального матеріалу і організація форм діяльності здобувачів 

освіти на занятті повинні бути добре продумані і сприяти: успішності формування рухових 

умінь і навичок, викликати позитивні емоції, підтримувати високу працездатність. 

Використання інформаційних технологій дозволяє вирішувати ці завдання і досягати високої 

дидактичного якості заняття. 

Застосуванням мультимедійних форм подання інформації в поєднанні зі звуком, 

графічними ілюстраціями, дає хороший навчально-тренувальний ефект: формуються 

навички турботи про своє здоров'я, навички самоконтролю, виробляється адекватна 

самооцінка. 

Використання інформаційних технологій на заняттях фізичної культури дозволяє 

реалізувати відразу кілька функцій: мотиваційну, інформаційно-навчальну, контролюючу. 

Подібні заняття мають характерні риси - рухова щільність, динамічність, емоційність в 

поєднанні із загальноосвітньою спрямованістю. 

Використання програмного забезпечення по створенню графічних зображень, таблиць 

дозволяє здобувачу освіти самостійно контролювати динаміку розвитку фізичних якостей і 

свій рівень фізичної підготовленості, наочно бачити зміни в: масо-ростових показниках, 

об’єму грудної клітини, стегон, талії, силових показниках і тощо. 

Робота з програмою PowerPoint дозволяє викласти в презентаційній формі підібрану 

інформацію пізнавального характеру: про важливість занять фізичними вправами, про 

особливості дотримання навичок ЗСЖ, про згубні звички, про історичні факти тощо. 

Використання презентацій на заняттях дозволяє детальніше і наочно надавати теоретичний 

матеріал, що робить процес освіти найбільш ефективним. Цей вигляд роботи може бути 

використаний при вивченні техніки виконання розучуваних рухів, оскільки за допомогою 

наочної картинки даний рух можна розбивати не лише на етапи виконання, але і коротші 

фрагменти та створити правильне представлення рухових дій, що виучуються про техніку. 

Так, наприклад, використання програми по обробці аудіоматеріалів дозволяє створити 

звукові файли, бо, як відомо, виконання вправ різної спрямованості під мотивуючу музику, 

не раз підтвердило свою ефективність в підвищенні настрою і бажанні займатися фізичною 

культурою. Така робота на заняттях проходить в яскравому, позитивному, насиченому 

емоційно плані. 

Окрім цього, здобувачі освіти можуть використовувати програму по обробці 

відеоматеріалів для того, щоб створити відеоролик, який може включать скомпонований 

комплекс вправ по коригуванню та розвитку фізичних якостей, підвищенню рівня фізичної 

підготовленості, тим самим підвищується ефективність навчання та якість знань, умінь та 

навичок із предмета. 

Прискорення темпу сучасного життя ставить завдання більш активно використовувати 

нові сучасні інформаційних технологій на заняттях фізичної культури для забезпечення 

гармонійного поєднання розумових, фізичних і емоційних навантажень, загального 

комфортного стану підростаючого покоління. 
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Заболотня Т.М.,викладач вищої категорії  

Класичного фахового коледжу  

Сумського Державного Університету 

(м.Конотоп) 

 

Розвиток комп’ютерних мережних технологій став однією з перспективних платформ 

для розвитку сучасної системи дистанційної освіти, електронного навчання (e-learning), 

мобільного навчання (m-learning), які ефективно використовуються для різноманітних форм 

навчання. 

В зв’язку з розвитком e-learning визначився новий напрям – змішане навчання (ЗН) 

(blended learning). Відповідно до цього в усьому світі відбувається стрімкий розвиток 

індустрії зі створення програмних комплексів e-learning різної спрямованості, в тому числі 

систем доставки контенту, організації та управління навчанням –

 LMS (Learning Management Systems), які об’єднують у собі інструменти адміністрування, 

комунікацій, оцінки знань, розробки навчальних курсів. 

Технологічною основою моделі змішаного навчання є сучасні ІКТН, серед яких 

провідне місце посідають інноваційні педагогічні технології електронного, дистанційного та 

мобільного навчання. Це відображено в працях В.Ю. Бикова, І.С. Войтовича, В.М. 

Кухаренка, Н.В. Морзе, К.П. Осадчої, С.О. Сисоєвої, С.О. Семерікова, Є.М. Смирнової-

Трибульскої, Ю.В. Триуса та ін. Питання побудови систем змішаного навчання розглядали 

А.М. Стрюк, Х.К. Стейкер, М.Б. Хорн та ін. Теоретичний та практичний аспекти 

впровадження змішаних форм навчання (традиційної і дистанційної) в освітній процес 

відображено в працях В.М. Кухаренка, О.О. Рафальської, Н.В. Рашевської, О.М. Спіріна, 

Ю.В. Триуса, Є.М. Смирнової-Трибульскої та ін. 

Поняття «blended learning» може бути перекладене по різному. В «Українсько-

англійському навчальному словнику з педагогіки» воно перекладене як «змішане навчання». 

В педагогічній і науковій літературі зустрічається «комбіноване навчання», «гібридне 

навчання». 

Відповідно розробленої Інститутом Крістенсена (Christensen Institute) концепції 

змішане навчання визначається, як офіційна навчальна програма, за якою студент навчається 

наступним чином: частка навчального процесу припадає на он-лайн навчання, яке 

передбачає елемент самоконтролю студентом у виборі часу, місця, методів; незначна частка 

навчального процесу припадає на навчання віддалене від дому у спеціалізованих закладах 

під керівництвом когось; навчальний процесс передбачає взаємоузгодженість та модальність 

між навчальними діяльностями кожного студента впродовж вивчення курсу чи предмета, з 

метою забезпечення інтегрованого навчального досвіду . 

Комбінація традиційного та онлайн навчання (мобільного, дистанційного, 

електронного) дозволяє викладачеві використовувати сильні сторони кожного навчального 

середовища для досягнення навчальної мети. Комбінування навчання сприяє оптимізації 

ресурсів і часу, навчання стає більш відкритим, студенти мають можливості вчитися 

керувати своїм навчанням і відчувають різні типи мотивації. 

При складанні програми курсу, в межах якої реалізується підхід змішаного навчання, 

необхідно: 

- проаналізувати і ретельно підготувати програму і розподілити матеріал курсу / 

навчального року для очної  (face-to-face) та онлайн частин; 

-визначити, які компоненти процесу навчання можна вдосконалити за допомогою 

сучасних технологій і програм; 

-встановити часові рамки для кожної теми і визначити темп роботи; 

-визначити, в якій послідовності і як часто онлайн навчання змінюється очними 

заняттями з «живими» дискусіями; 
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-розробити або перевести у цифровий формат навчальні матеріали: скласти лабораторні 

роботи, контролюючі тести, відеоматеріли, роздаткові матеріали, сформувати бібліотеку, 

підготувати презентації і тощо; 

-вибрати онлайн-ресурси і прикладне програмне забезпечення для навчання; 

-адаптувати під свій навчальний план онлайн-сервіси для командної роботи та 

управління проектами або розробити власну програму для навчання. 

Серед переваг змішаного можна виділити: реалізацію особистісно-орієнтованого 

підходу (індивідуалізації та диференціації навчання); оптимальний розподіл освітніх 

ресурсів; підвищення успішності за рахунок використання компетентістно-орієнтованого 

підходу.Змішане навчання розвиває вміння самостійно організовувати та планувати роботу, 

отримувати і аналізувати знання, шукати і відбирати інформацію, приймати рішення, 

займатися самоосвітою.  

До недоліків змішаного навчання слід віднести нерівномірну і неоднорідну 

комп’ютерну грамотність, як студентів так і викладачів. Зазвичай, однією із основних 

перешкод впровадження цього підходу стає низький рівень володіння інформаційно-

комунікаційними технологіями.До інших недоліків можна віднести значну степінь 

залежності процесу навчання від техніки, Інтернету, стабільності онлайн-режиму, 

безлімітних тарифів тощо.  

Все вище розглянуте зумовило зміну методики навчання та потребує вирішення 

наступних питань: 

-відповідне технічне обладнання навчального закладу; 

-кадрове забезпечення для створення та підтримки роботи сайта; 

-забезпечення безпеки роботи в мережі; 

-організація доступу всіх до робочих місць; 

-навчання викладачів; 

-періодичне оновлення матеріалів; 

-інформаційна культура всіх учасників навчального процесу. 

 

ВОРКШОП ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ  

ПОЛІКОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Лукач У.Р. кандидат політичних наук, доцент  

кафедри менеджменту та освітніх інновацій 

Івано-Франківського обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти; 

Стефанівська Л.Т. викладач-методист    

Фахового коледжу  культури і мистецв 

 (м. Калуш)  

 

Анотація. Динамічність сучасного життя, щоденні зміни у всіх його сферах, реалізація 

нових тенденцій, методів, прийомів, підходів, технологій у організації виробничих процесів 

та в управлінській системі, призводить до того, що молодь і доросле населення потребують 

найсучасніших знань і навичок у роботі, а також оволодіння сформованими вміннями 

пристосуватись до постійно змінюваного середовища, йти в ногу з часом. Освіта повинна 

формувати полікомпетентного фахівця і застосовувати для цього новітні педагогічні 

технології. Серед них чільне місце займає «воркшоп» - технологія, націлена на підготовку 

всебічно розвиненого професіонала своєї галузі. 

Постановка проблеми. Полікомпетентність учнів, студентів формується як під час 

урочних, аудиторних занять, так і у процесі позаурочної та позааудиторної роботи 

здобувачів освіти в формі екскурсій, походів, краєзнавчих експедицій, культпоходів 

вихідного дня, квестів тощо. На сьогоденному етапі модернізаційних змін в освітньому 

процесі значної актуальності набуває новітній навчальна технологія «воркшоп», як прояв 
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методичної винахідливості педагогів, їх високої професійності. Його можна вважати 

ефективною формою сукупності тенденцій, методів та прийомів формування у студентів  

професійного, наочно-дійового, наочно-образного, словесно-логічного, аналітичного, 

інтуїтивного, практичного, теоретичного, критичного мислення і т.д. Ця технологія спонукає 

до аналізу та індивідуального підходу при вирішенні різнопланових дидактичних та 

виробничих задач, проблем і ситуацій. Сам термін «воркшоп» ( у перекладі з англ. «робоча 

майстерня») вказує на його провідну ідею: активізувати навчально-пізнавальну діяльність 

здобувачів освіти, розвивати  у них навички самостійності, відповідальності, спираючись при 

цьому на здобуті ними опорні динамічні знання. Формат «воркшопу» потужно сприяє 

формуванню та розвитку спрямованості особистості студента, його природних можливостей, 

усвідомленню власного «я» та становленню в соціумі. Внаслідок цього удосконалюється 

самоорганізація, самоосвіта особистості, відбувається її самоствердження. В результаті 

систематичного проведення воркшопів у студентської молоді формуються навички 

самореалізації та виникають стійкі прагнення до самостійного опрацювання інформації, 

рефлексивного осмислення результативності діяльності педагогів, своєї власної  

продуктивності  та її креативного адаптування. 

 Аналіз останніх досліджень. Проблеми застосування в освітньому процесі технології 

воркшопу є предметом напрацювань вітчизняних науковців: В. Бикова, Р. Гуревич, 
О.Друганової, Л. Іваненко, О.Наливайка, котрі зосередили свою увагу на аспектах його 

теоретичного та практичного змісту.  

 Основний матеріал. Кожен з учасників воркшопу володіє своїм неповторним 

досвідом, індивідуальним сприйняттям і ставленням до тих чи інших дидактичних, виховних 

і розвивальних проблем. Тому, покладаючись на власний професійний досвід та інтуїцію, 

рекомендуємо проводити цей метод зі студентами старших (випускних) курсів. Запорукою 

успіху воркшопу є підбір учасників, які навчаються на одній спеціальності чи спеціалізації, 

відкриті до знань своїх колег, готові ділитися своїми уміннями, навичками і поглядами. 

Впродовж воркшопу студенти морально готові побороти можливі «підводні камені» та 

рельєфно « виступаючі айсберги» теми дидактичного чи виховного змісту, яка виноситься на 

обговорення. Це дозволяє застосувати індуктивно -дедуктивний мислительний  підхід до її 

розгляду. 

  Метод воркшопу, на нашу думку, може успішно слугувати інструментом формування 

у студентів різних видів компетентностей, а саме громадянських,  соціальних, 

комунікативних, інформаційних, полікультурних, саморозвитку, професійних, недійної 

грамотності. Все залежить від вибору теми викладачем чи, точніше, тематики циклу 

воркшопівських занять. Не менш важливим є вибір чинників алгоритму таких занять. Серед 

них виділяють наступні: теорію, досвід, оцінку , дію. 

Немає точного порядку їх застосування, строгої почерговості вищеперчислених 

чинників, але кожен етап повинен мотивувати здобувачів освіти, викликати у них інтерес, 

стимулювати навчально-пізнавальну діяльність, розширювати світогляд. 

Висновки. Найбажанішим ефектом рівня розвитку компетентності студентів буде 

оволодіння ними знаннями й досвідом настільки, що вони зможуть вільно і аргументовано 

формулювати власні судження про факти, події об’єктивної реальності, чітко та конкретно 

висловлювати свої думки та обстоювати власні погляди. Компетентний студент, а в 

майбутньому фахівець своєї справи, буде глибоко поінформований у своїй галузі, володітиме 

авторитетністю професіонала, зможе самостійно приймати доленосні рішення, об’єктивно 

контролювати та оцінювати діяльність свою та інших.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ 

 

Костенко І.П. викладач вищої категорії,  

Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу  

(с.Кочеток) 

 

Анотація: Розглянуто  застосування ігрових технологій на заняттях з дисципліни 

«Економіка,організація і планування лісового господарства», визначені переваги та недоліки 

використання ігрових технологій. 

Останнім часом у навчальному процесі велика увага приділяється технологіям ігрового 

навчання. У своїй педагогічній діяльності на заняттях з дисципліни "Економіка організація і 

планування лісового господарства", я дуже часто застосовую форми ігрового навчання.  

Гра є доступним шляхом  оволодіти знаннями, уміннями та навичками. Використання 

ігрових форм організації навчальної діяльності сприяє підвищенню пізнавальної активності 

студентів, формуванню інтересу до знань, розвитку ініціативи, прагнення до творчої 

діяльності. Крім того, використання ігрових форм навчання попереджає стомлення, створює 

комфортне середовище навчання, виховання. Гра дозволяє зацікавити студентів матеріалом, 

що вивчається, піднести знання в легшій і "ненав'язливій" формі. 

Досвід викладання економіки в коледжі показав, що майбутні фахівці, що поступають 

на навчання, недостатньо мотивовані до сприйняття навчального матеріалу, вони мають 

низький рівень сформованих загальних умінь і навичок. Тому теоретичний матеріал у 

вигляді лекцій засвоюється ними слабо. Одним з ефективних способів вирішення даної 

проблеми  є введення в навчальний процес ігрових елементів. 

Мета використання ігрових технологій в навчальному процесі домогтися кращого 

засвоєння навчального матеріалу, розвитку розумової діяльності, аналітичних здібностей, і, 

як результат, підвищення якості успішності. 

Гра, не тільки засіб оптимізації та стимуляції процесу навчання, а й важливий аспект 

психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги студентів. 

В ході гри студенти виконують різні вправи, де їм самим доводиться порівнювати, 

виконувати різні дії, вирішувати найрізноманітніші завдання. 

Найбільш прості у використанні - інтелектуальні ігри, що є дієвим інструментом 

засвоєння теоретичних знань, наукових понять, термінів. До них відносять ребуси, 

кросворди, чайнворди, вікторини, ігри-конкурси, та ін. 

Студентам дуже подобається розгадувати кросворди, ребуси, чайнворди, самим їх 

складати, особливу зацікавленість у них викликає командне змагання по отриманих знаннях 

з дисципліни. 

Особливе значення в професійній освіті мають ділові (ситуаційні, імітаційно-рольові) 

ігри, які уявляють собою спеціально організовану ситуацію, яка імітує реальну професійну 

діяльність, має умовний характер і поєднує в собі як навчальні, так і ігрові елементи. 

Їх використання можливе тоді, коли студенти вже придбали необхідні знання, вміння, 

навички по відповідному матеріалу. Тому такі ігри проводяться на завершальному етапі 

навчання. Я застосовую їх, в основному, на практичних заняттях, де створюю виробничу 

ситуацію, яку необхідно вирішити. 

У грі кожен студент може проявити себе, свої знання, вміння, свій характер, вольові 

якості, вміння працювати в команді. 

Перед проведенням гри необхідно: 

 попередньо підготувати учасників гри; 

 давати гравцям вести активну дискусію один з одним під час гри, надавати її 

учасникам максимальну самостійність; 

 стежити за тим, щоб кожен брав активну участь у грі; 

 стежити за ігровим часом; 
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 намагатися проводити гру таким чином, щоб студенти були зацікавлені не тільки в 

самій грі, але й у досліджуваному предметі. 

Після закінчення гри: 

 проводити обговорення ігрової дії, аналіз співвідношення ігрової ситуації з 

реальністю; 

 заохочувати переможців. 

Використання ігрових методів та прийомів навчання на заняттях з економіки, дозволяє 

замість «нудного» заучування програмного матеріалу в ігровій, змагальній формі 

закріплювати отримані теоретичні знання, що сприяє кращому засвоєнню, вдосконаленню, 

поглибленню знань. 

В процесі гри студенти розкріпачуються, стають більш відкритими, що дозволяє 

будувати демократичні, довірливі відносини, розвивати вміння спілкування, ведення діалогу. 

Переваги ігрових технологій: 

 Дозволяють активізувати навчальний процес. 

 Здійснюються міжпредметні зв'язки. 

 Змінюється мотивація навчання. 

 Формується здатність приймати самостійні рішення, оцінювати свої дії та дії інших. 

Недоліки ігрових технологій: 

 Акцентування уваги учасників гри на виконання ігрових дій і пошук шляхів, що 

ведуть до перемоги, а не на змісті матеріалу. 

 Підготовка до гри потребує багато часу. 

 Складність в організації гри. 

 Не можна застосувати ігрові елементи для всіх тем з дисципліни. 

 Складність в оцінюванні студентів. 

Можна зробити наступний висновок, що ігрова технологія є перспективною формою 

навчання, тому що  сприяє створенню сприятливого психологічного клімату на заняттях, 

підсилює мотивацію і допомагає зберегти зацікавленість студентів до дисципліни, яка 

вивчається. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ  

У ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Бандурка Л.В., викладач, Відокремлений 

 структурний підрозділ «Класичний фаховий 

 коледж Сумського державного університету» 

Волосюк Т.В., викладач, Відокремлений 

 структурний підрозділ «Класичний фаховий 

 коледж Сумського державного університету» 

(м.Конотоп) 

 

Формування економічної культури сучасних фахівців є однією з найвагоміших 

складових успішного розвитку ринкових відносин в Україні. 

 Сучасний фахівець має досконало володіти професійними знаннями, правилами 

професійної поведінки, використовувати інноваційні комп’ютерні технології.  

 В арсеналі сучасної педагогічної науки – велика кількість технологій, що сприяють 

формуванню конкурентоздатного фахівця. 

 Застосування інноваційних методів викладання економіки розглядають у своїх працях 

науковці: О.Аксьонова, О. Гай,  Є.Захарова, О. Вербило, Т. Калюжний, Г. Москалюк, А. 

Романюк, Н. Скуратівська, І. Тернова, В. Теслюк, А. Якимівська та ін. [2,3,4]. 

 Саме інноваційні методи сприяють формуванню в студентів самостійності мислення, 

вміння обстоювати свої академічні переконання, правильному вибору життєвої позиції. 
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 Застосування інноваційних технологій під час проведення лекцій сприяє розвитку 

творчого мислення студентів, творчого пошуку, одночасному використанню декількох 

наукових джерел. 

 Лекція-діалог допомагає отримати вичерпні відповіді на всі питання до теми, оскільки 

триває відкритий діалог між викладачем та студентом, перетворюючи останнього з 

пасивного на активного учасника заняття. 

 Лекції-конференції передує попередня постановка проблеми, яку студенти 

висвітлюють завдяки підготовці заздалегідь отриманих тем доповідей. 

 Роль викладача під час лекції-конференції полягає в узагальненні інформації, 

підготовленої студентами, в доповненні питань, які потрібно уточнити, у формуванні 

висновків. Під час лекції-дискусії студенти отримують інформацію щодо нової теми, але під 

час таких занять основною є дискусія, мета якої – самостійний науковий пошук. 

 Лекція із заздалегідь визначеними помилками передбачає, що студенти отримують 

завдання відшукати змістові, логічні, понятійні, мовленнєві помилки. Результатом 

лекційного заняття є аналіз та пропонування шляхів (варіантів) виправлення помилок, 

віднайдених у процесі слухання лекції. Під час проведення занять з економічних дисциплін 

важливим фактором є створення атмосфери творчої співпраці, сприятливого психологічного 

клімату.  

 Науковець О. Вербило тлумачить економічне мислення як здатність засвоїти, 

використати в практичному житті економічні знання як «формування моделі економічної 

поведінки». Активне залучення інформаційно-комунікаційних технологій до процесу 

викладання економічних дисциплін сприяє підвищенню рівня знань студентів.  

 У Відокремленому структурному підрозділі «Класичний фаховий коледж Сумського 

державного університету» активно використовуються мультимедійні пристрої , телевізори, 

які дозволяють як викладачеві, так і студентам продемонструвати підготовлені презентації, 

проекти. Розроблені тестові завдання з курсів «Економічна  теорія», «Маркетинг», 

«Організація  виробництва», «Інвестування»,  які викладаються студентам спеціальностей 

192 Будівництво та цивільна інженерія, 073 Менеджмент, 193 Геодезія та землеустрій, 

дозволяють проводити підсумкове оцінювання їх знань у комп’ютерних класах.  

Інтерес науковців останнім часом викликає «перевернутий підхід» у викладанні 

економічних дисциплін. Суть цього методу полягає в тому, що події, які були складовими 

класичного заняття в аудиторії, тепер можуть відбуватися за її межами. Студент може вдома, 

наприклад, переглядати лекцію викладача, а в аудиторії виконувати завдання, які раніше 

вважалися обов’язковими для домашнього виконання.  

Використання в навчальному процесі сучасних інформаційних та інноваційних 

технологій сприяє підготовці конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. 

Дослідження проблем використання інформаційно-комунікативних технологій у 

вивченні економічних дисциплін, що сприяють швидкому засвоєнню матеріалу, формуванню 

гнучкого економічного мислення  та фахової компетентності студентів, потребує подальших 

наукових розділок і складає основу розвитку педагогічних наук.  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ  

ДИСЦИПЛІН ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 

 

Левченко О.Л., викладач, Відокремлений 

структурний підрозділ «Класичний фаховий 

коледж Сумського державного університету» 

(м.Конотоп) 

 

Одним з пріоритетних напрямів реформування освіти, окреслених у Державній 

національній програмі «Освіта. Україна XXI сторіччя», є «досягнення якісно нового рівня у 

вивченні іноземних мов». 
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Знання іноземної мови – це ціла галузь знань, яка знайомить людину зі світовою 

культурною скарбницею. Тож євроінтеграційні процеси в українському суспільстві 

потребують досконалого володіння іноземними мовами. 

Метою статті є висвітлення актуальних проблем модернізації та підвищення якості 

викладання англійської мови, розкриття ролі і значення інноваційних методик. 

На практиці досить ефективними виявилися такі форми роботи: індивідуальна, парна, 

групова, командна. 

З погляду класифікації форм усі вправи й завдання повинні бути комунікативно 

виправданими саме дефіцитом інформації, вибором та реакцією. 

Найбільш ефективними є такі форми парної, групової роботи: 

 brain storm (мозковий штурм); 

 inside/outside circles (внутрішні/зовнішні кола); 

 thik – pair – share (обмін думками); 

 pair – interviws  (парні інтерв’ю). 

Однією з технологій, покликаних сприяти розвитку творчості, самостійності та 

пізнавальних якостей студентів, є метод проектів. 

Цей метод сприяє розвитку активності та самостійності мислення здобувачів освіти та 

спонукає їх до колективної творчої роботи. 

Актуальність проектного навчання полягає в тому, що воно спонукає студентів до 

інтеграції в процесі виконання колективної справи, виховує здатність до взаємодопомоги, 

співпереживання, вміння мобілізувати свої інтелектуальні та творчі здібності. 

Проект може мати дослідницьке, пошукове, творчо-креативне, прогностичне, 

аналітичне чи ігрове спрямування. 

Саме коло інтересів учасників та їх побажання складають основу проектної діяльності. 

Хоча автором проекту може бути як студент, так і викладач, його реалізація – це 

самостійна робота саме студента або групи студентів, завдяки чому відбувається активізація 

відповідальності, формуються партнерські стосунки між учасниками. 

Використання мультимедійного комплексу (МК), який складається з інтерактивної 

дошки, персонального комп’ютера та мультимедійного проектора, є досить вагомим та 

ефективним засобом інноваційного навчання.  

МК дозволяє залучити до роботи на занятті всіх присутніх в аудиторії студентів. 

Мультимедійний комплекс може бути використаний за такими напрямками: 

1. Підготовка та демонстрування презентацій. 

2. Моделювання ситуацій. 

3.  Активізація уваги пізнавальних здібностей студентів. 

4. Оптимізація темпу заняття. 

Отже, МК – це сучасний потужний засіб, який використовується у вивченні англійської 

мови за досить широким діапазоном тем. Для створення емоційного фону на заняттях 

використовуються художні твори, фільми, яскраві розповіді викладача та студентів.  

Зокрема, цікавим з цієї точки зору є метод створення ситуації новизни матеріалу, що 

розглядається. 

Емоційне задоволення від інтелектуальної праці, перспектива отримання та 

застосування нових знань – це головні риси зазначеного методу. 

Метод пізнавальних ігор спонукає студентів до моделювання життєвих ситуацій, 

стосунків людей, взаємодії речей та явищ. 

За наявності цієї низки переваг гра залишається лише одним з методів, який стає ще 

більш ефективним у поєднанні з аудіюванням, бесідою, читанням текстів. Наведемо 

приклади інтерактивних ігор, які передбачають поповнення словникового запасу з вивченої 

теми та загальновживаними словами. 

1. Grabaminute: студент має лише 1 хвилину для тлумачення терміну, який бачить на 

інтерактивній карті. Учасник надає якомога більше інформації про цей предмет, його 

використання тощо. Перемагає той, хто надав найбільше інформації про цей предмет/термін. 
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Під час гри поповнюється словниковий запас з теми, формуються правильні граматичні 

конструкції.  Grabaminute може використовуватись на закріплення вивченого матеріалу.  

2. Chainstory: гра на перевірку логічного мислення. Суть гри: продовжити історію  

попереднього студента. Дозволяє перевірити словниковий запас (з теми та загальний) у 

поєднанні з перевіркою граматики. 

Обираючи, поєднуючи, апробуючи окремі нові методи навчання англійської мови, 

викладач стає наставником у навчально-пізнавальній та творчій діяльності студентів. 

Проте якими б методами не користувалися викладачі (вчителі) для підвищення 

ефективності навчання в закладі освіти мають бути створені такі психолого-педагогічні 

умови, за яких для здобувачів освіти буде цікавим вияв особистого творчого потенціалу.  

 

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ 

 

Костенко І.П. викладач вищої категорії,  

Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу  

(с.Кочеток) 

 

Анотація: Розглянуто застосування ігрових технологій на заняттях з дисципліни « 

Економіка,організація і планування лісового господарства», визначені переваги та недоліки 

використання ігрових технологій. 

Останнім часом у навчальному процесі велика увага приділяється технологіям ігрового 

навчання. У своїй педагогічній діяльності на заняттях з дисципліни "Економіка організація і 

планування лісового господарства", я дуже часто застосовую форми ігрового навчання.  

Гра є доступним шляхом  оволодіти знаннями, уміннями та навичками. Використання 

ігрових форм організації навчальної діяльності сприяє підвищенню пізнавальної активності 

студентів, формуванню інтересу до знань, розвитку ініціативи, прагнення до творчої 

діяльності. Крім того, використання ігрових форм навчання попереджає стомлення, створює 

комфортне середовище навчання, виховання. Гра дозволяє зацікавити студентів матеріалом, 

що вивчається, піднести знання в легшій і "ненав'язливій" формі. 

Досвід викладання економіки в коледжі показав, що майбутні фахівці, що поступають 

на навчання, недостатньо мотивовані до сприйняття навчального матеріалу, вони мають 

низький рівень сформованих загальних умінь і навичок. Тому теоретичний матеріал у 

вигляді лекцій засвоюється ними слабо. Одним з ефективних способів вирішення даної 

проблеми  є введення в навчальний процес ігрових елементів. 

Мета використання ігрових технологій в навчальному процесі домогтися кращого 

засвоєння навчального матеріалу, розвитку розумової діяльності, аналітичних здібностей, і, 

як результат, підвищення якості успішності. 

Гра, не тільки засіб оптимізації та стимуляції процесу навчання, а й важливий аспект 

психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги студентів. 

В ході гри студенти виконують різні вправи, де їм самим доводиться порівнювати, 

виконувати різні дії, вирішувати найрізноманітніші завдання. 

Найбільш прості у використанні - інтелектуальні ігри, що є дієвим інструментом 

засвоєння теоретичних знань, наукових понять, термінів. До них відносять ребуси, 

кросворди, чайнворди, вікторини, ігри-конкурси, та ін. 

Студентам дуже подобається розгадувати кросворди, ребуси, чайнворди, самим їх 

складати, особливу зацікавленість у них викликає командне змагання по отриманих знаннях 

з дисципліни. 

Особливе значення в професійній освіті мають ділові (ситуаційні, імітаційно-рольові) 

ігри, які уявляють собою спеціально організовану ситуацію, яка імітує реальну професійну 

діяльність, має умовний характер і поєднує в собі як навчальні, так і ігрові елементи. 

Їх використання можливе тоді, коли студенти вже придбали необхідні знання, вміння, 

навички по відповідному матеріалу. Тому такі ігри проводяться на завершальному етапі 
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навчання. Я застосовую їх, в основному, на практичних заняттях, де створюю виробничу 

ситуацію, яку необхідно вирішити. 

У грі кожен студент може проявити себе, свої знання, вміння, свій характер, вольові 

якості, вміння працювати в команді. Перед проведенням гри необхідно: 

 попередньо підготувати учасників гри; 

 давати гравцям вести активну дискусію один з одним під час гри, надавати її 

учасникам максимальну самостійність; 

 стежити за тим, щоб кожен брав активну участь у грі; 

 стежити за ігровим часом; 

 намагатися проводити гру таким чином, щоб студенти були зацікавлені не тільки в 

самій грі, але й у досліджуваному предметі. 

Після закінчення гри: 

 проводити обговорення ігрової дії, аналіз співвідношення ігрової ситуації з 

реальністю; 

 заохочувати переможців. 

Використання ігрових методів та прийомів навчання на заняттях з економіки, дозволяє 

замість «нудного» заучування програмного матеріалу в ігровій, змагальній формі 

закріплювати отримані теоретичні знання, що сприяє кращому засвоєнню, вдосконаленню, 

поглибленню знань. 

В процесі гри студенти розкріпачуються, стають більш відкритими, що дозволяє 

будувати демократичні, довірливі відносини, розвивати вміння спілкування, ведення діалогу. 

Переваги ігрових технологій: 

 Дозволяють активізувати навчальний процес. 

 Здійснюються міжпредметні зв'язки. 

 Змінюється мотивація навчання. 

 Формується здатність приймати самостійні рішення, оцінювати свої дії та дії інших. 

Недоліки ігрових технологій: 

 Акцентування уваги учасників гри на виконання ігрових дій і пошук шляхів, що 

ведуть до перемоги, а не на змісті матеріалу. 

 Підготовка до гри потребує багато часу. 

 Складність в організації гри. 

 Не можна застосувати ігрові елементи для всіх тем з дисципліни. 

 Складність в оцінюванні студентів. 

Можна зробити наступний висновок, що ігрова технологія є перспективною формою 

навчання, тому що  сприяє створенню сприятливого психологічного клімату на заняттях, 

підсилює мотивацію і допомагає зберегти зацікавленість студентів до дисципліни, яка 

вивчається. 

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Нечай А.М., викладач, Відокремлений структурний 

підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського 

державного університету» 

Чернушенко В.М., викладач, Відокремлений 

структурний підрозділ «Класичний фаховий 

коледж Сумського державного університету» 

(м. Конотоп) 

Однією з актуальних проблем сучасної методики зарубіжної літератури є проблема 

вдосконалення процесу навчання на заняттях. 
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Сучасне заняття літератури – це продуктивне заняття, на якому студенти відтворюють 

набуті раніше знання, формують світогляд, творче мислення. 

Застосування інноваційних технологій у методиці викладання зарубіжної літератури 

розглядають у своїх працях Н. Волошина, О. Ісаєва, В. Кізенко, Ю. Ковбасенко, О. Куцевол, 

В. Луговий, О. Сухомлинська, В. Шадріков.  

Головною умовою ефективності сучасного заняття є використання таких методичних 

підходів, які розглядають студента як співтворця уроку. 

Будувати повноцінне сучасне заняття літератури – орієнтуватися на рівень сучасного 

студента, враховуючи його інтелектуальний рівень та духовні потреби. 

Україна за сучасних умов орієнтується на європейські та світові освітні стандарти. 

Світова література в контексті сучасної педагогіки є сприятливим підґрунтям для 

залучення молоді до надбань світової художньої культури, загальнолюдських та 

національних духовних цінностей, виховання високої читацької культури.  

Для сучасних студентів урок зарубіжної літератури є можливістю духовного 

спілкування з однолітками, зустрічей з прекрасним. 

Перед сучасними викладачами літератури в коледжах постає питання, яким має бути 

сучасне заняття зарубіжної літератури. 

В останні роки зросла роль нетрадиційної наочності у вивченні зарубіжної літератури. 

Дослідники вважать логічні схеми-конспекти різновидом схематичної наочності, які 

можна використовувати на всіх етапах вивчення художнього твору. 

Застосування ЛСК, які передають структуру твору, його композиційну будову, систему 

образів, причиново-наслідкові зв’язки між подіями і вчинками персонажа значно економить 

час для більш детального вивчення твору методом,  який обирає викладач. 

У своїй практиці використовуємо ЛСК під час вивчення творів: «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні» П. Мирного, «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, «Місто» В. Підмогильного, 

«Перевтілення» Ф. Кафки, «Модри Камень» О. Гончара та ін. 

Технологія складання схеми передбачає виділення головної думки, навколо якої 

ґрунтуються смислові елементи, які прямо чи опосередковано пов’язані з головною думкою, 

- це аргументи та ілюстрації. Іноді може бути висновок, який збігається з головною думкою. 

На схемі все це подається у вигляді сигналів-значків (графічних, словесних, малюнкових), 

що розташовані в логічній послідовності. 

Пропонуємо такі загальні рекомендації щодо складання ЛСК: 

1. ЛСК повинен відповідати структурі навчального матеріалу, містити головну думку 

в поєднанні з аргументами, ілюстраціями чи можливим (але не обов’язковим) висновком. 

2. ЛСК шкодить перевантаженість знаками-символами, що призводить до труднощів 

у розкодуванні й оперативній роботі студентів. 

3. Кожен блок ЛСК (якщо їх не один, а декілька) повинен бути виразно виділений 

задля уникнення труднощів як у груповій, так і в індивідуальній роботі. 

4. Щоб студенти могли диференціювати схеми між собою  викладач має уникати 

одноманітності щодо застосування графічних зображень. 

Застосування логічних схем конспектів дає змогу вдосконалити вивчення художнього 

твору саме на етапі аналізу.  ЛСК слугують і під час занять, на яких здійснюються 

компаративний аналіз твору.  

Експериментально доведено, що використання ЛСК слугує міцному засвоєнню 

навчального матеріалу.  

Робота з таким видом наочності, як ЛСК, є важливим інструментом під час 

розкодування будь-якої образно представленої інформації та залучає студентів до активної 

діяльності як на занятті, так і під час виконання домашніх завдань. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Карбан Н.В., викладач вищої кваліфікаційної категорії,  

старший викладач, ВСП «Маріупольський фаховий  

коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Самостійна робота над собою для кожної людини, яка претендує на пристойний рівень 

освіченості, має бути серцевиною навчальної діяльності. І лише постійне самостійне 

навчання дасть можливість якомога ближче підійти до вершини знань певної галузі, сформує 

потужний інтелект особистості. Навчання – це перш за все самоосвіта.  

Студент, який хоче якомога краще оволодіти професією, має добре розуміти: на 

занятті викладач подає основи знань, навчає, як учити, виділяє ті ключові істини 

математичної дисципліни, які пробуджують у молодої людини потяг до поглиблення й 

удосконалення усіх знань. В основі самостійної навчальної діяльності студента повинні 

бути глибокі мотиваційні сили, які змушують особистість безперервно домагатися 

вдосконалення знань. Мотивація навчання в студента передусім формується за 

потребами здобуття певної професії. Тобто особа має оволодіти такою сумою знань і 

вмінь, які б дали змогу заявити про себе як про непоганого професіонала. Це і є 

мотивація навчання через потребу оволодіння майбутньою професією. Оскільки 

опанувавши професією, можна буде реалізувати себе через власну діяльність, що 

принесе певний реальний статок. 

Самостійна навчальна діяльність студента може здійснюватись через: 1) 

заучування певної інформації; 2) опрацювання літературних джерел (конспектування, 

рефератування); 3) підготовку тез (для доповіді, виступу) за літературними джерелами 

та іншими шляхами надходження інформації; 4) дослідницьку і пошукову діяльність; 5) 

тестування і самотестування; 6) алгоритмування. 

Самостійна робота студентів – спланована, пізнавальна, організаційно і методично 

спрямована особиста діяльність без прямої допомоги викладача. Цей вид навчальної 

діяльності студентів умовно можна розділити на три рівні: 1) до аудиторну самостійну 

роботу; 2) аудиторну самостійну роботу; 3) після аудиторну самостійну роботу. 

Самостійна роботи як вид освітньої діяльності матиме ефективність якщо: 1) чітка 

організація із сторони закладу, викладача; 2) така робота є складовою освітнього процесу, а 

не епізодичним явищем; 3) здійснюється постійний педагогічний контроль. 

Мета викладання математичних дисциплін зводиться до того, щоб на меншому обсязі 

теоретичних знань дати більше можливості самостійно працювати для засвоєння певного 

матеріалу, особливо це актуально в період дистанційного навчання. При цьому, чим вища 

якість (а не кількість) самостійної праці студента, тим ефективніше засвоєння. Самостійна 

робота – це не тільки виконання домашнього завдання; це і самостійна робота в аудиторії під 

керівництвом викладача та організація самостійної навчальної діяльності студента поза 

аудиторією. 

Самостійна освітня діяльність студентів повинна мати певні елементи на занятті і 

продовжуватися після цього. Таку роботу викладач ретельно планує методично і продумує 

організаційно. Її складовими є: програма з чітким визначенням змісту та об’єму аудиторної й 

поза аудиторної навчальної роботи; основні поради студентам щодо вивчення конкретної 

дисципліни (у письмовій формі); добірка контрольних задач, запитань і тестів для 

самоперевірки; перелік літературних джерел та їх окремі примірники, що сприяють 

вивченню математики; методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем чи 

напрацювання практичних навиків; перелік питань, що виносяться на семінарські заняття; 

вимоги до оцінки знань із дисципліни.  
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Активізації освітньої діяльності сприяє також наявність системи у використанні 

навчальних диференційованих тестів різних рівнів складності, багатоваріантних завдань, 

використання вправ з “ключами” для самоконтролю, олімпіад, диспутів, конференцій. 

Лише така робота привчає студентів до постійної і активної розумової діяльності як в 

аудиторії, так і поза нею. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ  

МОВИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

 

Кононенко Ю.М., викладач англійської мови,  

спеціаліст вищої категорії 

Київського професійно-педагогічного  

коледжу ім. Антона Макаренка 

(м. Київ) 

 

Розвиток суспільства вимагає від освіти постійного оновлення та удосконалення. 

Сучасна реальність спонукає освітян швидко реагувати на ті виклики, які постають перед 

ними в нових умовах роботи. Тому стрімкий розвиток дистанційної освіти є невід’ємною 

частиною цього процесу. Цим можна пояснити актуальність використання різних інтернет 

технологій та платформ для викладання дисциплін. Існує безліч підходів та тлумачень 

терміну «дистанційна освіта». Наприклад, за «Концепцією розвитку дистанційної освіти в 

Україні» від 20.12.2000 р. «Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, 

вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями 

дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та 

інформаційних технологій дистанційного навчання». Розрізняють синхронну і асинхронну 

взаємодію. Перша передбачає безпосередню онлайн зустріч викладача і студентів за 

встановленим розкладом занять. А друга  передбачає гнучке планування робочого часу та 

навантаження на студентів та викладача. Викладач публікує перелік навчальних матеріалів, 

цифрових ресурсів та завдань, а студенти опрацьовують їх у зручному для себе темпі, 

відповідно до вказаних термінів виконання. 

Інтернет створює унікальні можливості для вивчення іноземної мови, створює 

природне мовне середовище. Головною метою дисципліни є формування комунікативної 

компетентності, яка передбачає формування здатності до міжкультурної взаємодії. 

Використання інформаційних ресурсів інтернету забезпечує ефективну мотивацію студентів 

до вивчення іноземної мови, тому що дозволяє студентам краще зрозуміти сучасне життя, 

його потреби та вимоги.  

Іноземні видавництва пропонують велику кількість онлайн ресурсів, які полегшують 

роботу викладача та урізноманітнюють навчання студентів, які отримують доступ до 

додаткової, цікавої та корисної інформації. Такі ресурси значно розширюють можливості 

викладання англійської мови. Викладач може моніторити успішність групи і окремих 

студентів, відстежуючи процес навчання, аналізувати результати автоматично перевірених 

завдань, контролювати самостійну роботу студентів та бачити об’єктивний стан успішності 

засвоєння матеріалу, що вивчається. Студенти можуть виконувати в режимі онлайн велику 

кількість завдань, спеціально розроблених до навчального курсу, мати доступ до бібліотеки 

навчальних матеріалів, інтерактивних вправ, відео та аудіо матеріалів, отримувати  детальні 

звіти виконаних завдань, що суттєво допомагає їм бачити, аналізувати та виправляти свої 

помилки. Тому подібні ресурси є ефективними для використання під час дистанційного 

навчання. 

Для забезпечення синхронної взаємодії між викладачем та студентами підійдуть такі 

платформи, як Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype тощо. Наприклад, розглянемо 

одну з цих популярних платформ Zoom. Це сервіс для проведення онлайн конференцій, 

тренінгів та вебінарів. Викладачі використовують цей інструмент для проведення онлайн 
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занять з відео високої якості через персональний комп’ютер, ноутбук, планшет чи мобільний 

телефон. Платформа дуже зручна для викладання іноземної мови, тому що дає можливість 

викладачу використовувати різні види завдань, які забезпечують розвиток усіх видів 

діяльності. Тут можна продемонструвати електронний підручник, презентацію, відео та аудіо 

записи тощо. Режим “Whiteboard” дає змогу викладачеві малювати та використовувати схеми 

для наочної демонстрації певних понять та лексики з теми заняття. Функція запису дає змогу 

записати онлайн-заняття, щоб учасники могли, за  потреби, переглянути його після 

завершення. Добре підходить для повторення граматичного матеріалу, який розглядався на 

онлайн занятті. 

Для забезпечення асинхронної взаємодії можна використати такі платформи, як Google 

Classroom, Moodle, Edmodo, Padlet тощо. На них можна розмістити посилання на різні 

матеріали та діяльності. Детальніше можна зупинитися на використанні платформи Google 

Classroom. За допомогою цього інструменту викладач може створити віртуальний 

навчальний клас і розміщувати всі необхідні матеріали. Дуже зручно створений електронний 

журнал оцінок, який відображає результати студентів по розміщених в класі завданнях. 

Викладач може виставити також термін виконання завдань. Для викладання іноземної мови 

цей ресурс є корисний тим, що тут можна розмістити завдання будь-якого типу для 

повторення матеріалу та самостійної роботи. Можна розмістити завдання у вигляді 

документу, презентації, аудіо або відео запису або дати на них посилання. Ресурс зручний 

для створення власних тестів як по граматичному, так і по лексичному матеріалу. Платформа 

передбачає виставлення загальних оголошень для групи, а також індивідуальне спілкування 

в особистих кабінетах студентів. Функціональні можливості сервісу дуже зручні і доступні, 

тому він є ефективним для використання під час дистанційного навчання. 

Таким чином, використання інтернет платформ сприяє створенню цікавого та 

інтерактивного навчального середовища, яке успішно застосовується в сучасних умовах. 

Розвиток інформаційних технологій дозволив створити особливе середовище, яке може 

вплинути на систему навчання мови. За допомогою сучасних інтернет платформ студенти 

отримують безліч можливостей для вивчення та запам'ятовування нових слів та мовних 

зворотів, а також для розвитку мовленнєвих навичок. Електронне навчання дозволяє 

створювати унікальні форми освіти, що відповідають існуючим парадигмам особистісного 

розвитку та навчання, та швидко реагувати на виклики сьогодення. 

 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ  

БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Бончева К.О., викладач ВСП «Маріупольський  

фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

В умовах сьогодення відбувається стрімкий розвиток усіх сфер суспільно-економічного 

життя, зростають вимоги до рівня підготовки молодих фахівців, які за цих умов мають стати 

рушійною силою у конкурентній боротьбі за місце нашої країни у світовій системі 

господарських відносин. Підготовка сучасного фахівця з обліку, як і загалом з інших 

спеціальностей, має будуватися на новітніх методах та підходах: запровадження 

інноваційних технологій навчання та перевірки знань студентів, пошуку нових форм і 

методів організації навчально-виховного процесу з врахуванням особливостей як навчальної 

дисципліни, так і кожного студента тощо, що дасть змогу максимально розкрити потенціал 

студента, забезпечити якісну підготовку конкурентоспроможних фахівців з високим 

професійним рівнем знань, які будуть мобільними, ерудованими, здатними творчо мислити 

та вчасно знаходити правильні рішення проблем та завдань. Відповідно до цього, вивчення у 

вищих навчальних закладах (ВНЗ) облікових дисциплін, викладачі яких організовуватимуть 
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навчально-виховний процес, побудований на новітніх методах та сучасних технологіях 

навчання, створить належну основу якісної підготовки нової когорти молодих фахівців.  

Сучасний стан розвитку економічних відносин, необхідність модернізації вітчизняної 

освіти, зростаючі інформаційні потреби та нові вимоги до фахівців з обліку обумовили 

доцільність розгляду окремих питань щодо визначення шляхів практичного застосування 

інтерактивних методів навчання у ВНЗ України під час підготовки нового покоління 

обліковців з урахуванням вагомого доробку цих науковців.  

В основу всіх новацій, які визначають та впливають на рівень викладання навчальної 

дисципліни, передусім мають бути покладені інтерактивні методи навчання, які є одним із 

найважливіших напрямів удосконалення фахової підготовки молодого спеціаліста, який 

відповідає сучасним вимогам та потребам замовників кадрів. Інтерактивні методи руйнують 

традиційний підхід до навчання студента, оскільки в нових умовах студент стає активним 

учасником навчально-виховного процесу та перебуває в центрі взаємодії усіх його учасників, 

займаючи поряд із ними рівноправну позицію, та має змогу проявити свої знання та 

визначити для себе їх рівень, розкрити свій потенціал, навчитися працювати як у команді, 

так і самостійно. Викладачу облікових дисциплін під час розроблення методик 

інтерактивного навчання необхідно забезпечити тісний взаємозв'язок пропонованого ним 

матеріалу із законодавством та практичною діяльністю, які постійно зазнають змін та 

вдосконалень. Правильному та доцільному використанню інтерактивних методів навчання 

при підготовці фахівців з обліку має передувати чітке розуміння викладачем їх сутності, 

видів та особливостей. Вивчивши різні підходи науковців та практиків до визначення 

сутності інтерактивних методів навчання, вважаю, що інтерактивні методи навчання – це 

сучасна форма організації навчально-виховного процесу, яка побудована на співнавчанні, 

взаємонавчанні, самонавчанні та самовихованні студента, де кожен учасник цього процесу 

(студент, викладач та інші) є рівноправним суб'єктом, виконує певні завдання, обмінюється 

своїми знаннями та ідеями, приймає рішення, вчиться здійснювати оцінку своїх вчинків та 

висновків, усвідомлювати свою відповідальність за них, і спрямована на підготовку 

молодого фахівця до реалій сьогодення. Необхідність застосування інтерактивних методів 

навчання полягає в тому, що на заняттях (лекційних, практичних та семінарських) 

здійснюється індивідуальна та групова робота студентів, їх робота з документами та різними 

джерелами інформації, використовується проектна діяльність, навчальні ігри тощо, що 

допомагає студенту отримати та засвоїти значно більший обсяг інформації, сприяє 

зростанню його активності та професійних вмінь, дає поштовх до критичного мислення, 

розвитку здібностей аргументовувати свої думки та до подальшої самоосвіти тощо. Таким 

чином у ВНЗ створюються сприятливі умови, в яких формується сучасний фахівець. 

Використання інтерактивних методів навчання спонукає викладача до переосмислення 

своєї ролі та участі в навчально-виховному процесі, адже за нових умов він перестає бути 

ключовим учасником процесу навчання, а лише регулює його, займається його загальною 

організацією та визначає загальний напрям роботи академічної групи (готує до заняття 

необхідні завдання, формулює питання для обговорення у групах, контролює час і порядок 

виконання визначеного завдання, дає консультації, допомагає в разі серйозних утруднень).  

Важливо зазначити те, що сучасний викладач володіє усіма необхідними технічними та 

інформаційними засобами, новітніми методиками подачі матеріалу, завдяки чому він може 

використовувати на своїх заняттях інтерактивні методи. Однак без постійної самоосвіти 

(опрацювання наукової фахової літератури; вивчення законодавчої та нормативно-правової 

бази, яка регулює сферу обліку, звітності тощо; співпраця з практикуючими фахівцями; 

відвідання тематичних семінарів та конференцій тощо) та вдосконалення своїх педагогічних 

навичок та людських якостей викладачу буде важко не тільки забезпечити впровадження у 

навчальний процес інтерактивних, новітніх методів навчання, але і взагалі забезпечити 

належний рівень підготовки студентів.  
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У НАВЧАННІ УПРАВЛІНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Желіба А.О., викладач ВСП «Маріупольський  

фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Виниклі соціально-економічні зміни на сучасному етапі розвитку України поставили 

суспільство перед необхідністю модернізації освіти. Однією з умов підвищення якості освіти 

є використання ефективних методів навчання. Так як інформатизація освіти виступає як 

основа переходу до інформаційного суспільства, то комп’ютерні технології впливають на 

формування методів навчання. 

Інформаційні технології є не більше ніж сучасними засобами передачі інформації і 

здатні замінити всі види традиційних технічних засобів навчання, забезпечуючи підвищення 

ефективності заняття. 

Використовуючи останні розробки комп’ютерних технологій, викладач об’єднує 

методики викладання предметів, наприклад менеджменту та інформатики. Комп’ютер, який 

використовується в якості інструменту, створює умови для партнерського процесу зі 

студентами. При такій роботі студент закріплює знання, отримані на заняттях з програмних 

засобів офісного призначення, дізнається про розширених можливостях комп'ютера, а 

комп’ютер, в свою чергу, розвиває розумові здібності і знання студента. 

Як інструмент вивчення нового матеріалу можуть служити електронні таблиці, за 

допомогою яких студенти проводять розрахунок, визначають співвідношення між даними і 

їх комбінацією. 

Використання бази даних на заняттях вчить роботі з інформацією. Студент повинен 

визначити, який тип інформації йому потрібен, шлях її пошуку. Для цього йому необхідно 

навчитися аналізувати інформацію. Також можна організувати розробку бази даних. 

Наприклад, можна скласти базу даних для отримання відповідей на питання пройдених тем і 

досліджуваної теми. 

Мультимедійні презентації та WEB-технології можна використовувати в дослідницькій 

діяльності студентів. Студент повинен не тільки здобувати нові знання, а й правильно 

користуватися ними. Ці прикладні програми застосовуються при формуванні учнями 

самостійних навичок роботи щодо виконання та оформлення досліджень, складання і 

розробці проектів. 

Для найкращого сприйняття навчального матеріалу потрібно використовувати всі 

канали передачі інформації. Образне сприйняття, посилене емоційними переживаннями 

створює найкращі умови для усвідомленого і неусвідомленого (підсвідомого) навчання. Всім 

відомо, що зоровий канал передачі інформації для людини є найдієвішим і 

«широкосмуговим». Психологи і фізіологи встановили, що приблизно 80% всієї інформації 

людина отримує через зір. Необхідно використовувати такий канал з найбільшим 

навантаженням. 

Програма Microsoft PowerPoint ‒ потужний засіб створення і показу анімованих слайдів 

або презентацій. Барвисті слайди, картинки змінюють одна одну, показ супроводжується 

звуком, на екрані монітора є текстова інформація. 

За допомогою презентації можна: 

• супроводжувати новий матеріал (наприклад, лекція); 

• повторювати пройдений матеріал (наприклад, лекція або гра); 

• контролювати знання студентів (наприклад, гра, тест, супровід доповіді студента), 

проводити консультацію (наприклад, наочне супровід матеріалу або елемент електронного 

підручника); 

• організовувати самостійне вивчення (наприклад, повторення, контроль) матеріалу за 

допомогою заняття-презентації як елемента електронного підручника; 
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• представляти дані; 

• захищати будь-якої проект (наприклад, проект студента) і т.д. 

В цілому комп’ютер не може повністю замінити викладача, але допомагає полегшити 

його працю, зацікавити студентів, забезпечити більш наочне сприйняття навчального 

матеріалу. 

У зв’язку з використанням нових інтернет-технологій можливий перегляд і зміна цілей, 

змісту навчання, зростає роль інтегрованих знань. При навчанні студентів роботі з 

інформаційними технологіями в Інтернеті використовуються як традиційні методи (бесіда, 

розповідь, пояснення, самостійне вивчення, супроводжуване наочним показом на 

комп’ютері, доповнене використанням різних наочних посібників, таблиць, плакатів), так і 

різні нові форми організації навчальної діяльності студентів (проектні методи, робота в групі 

і з партнерами, автономне навчання і т.д.), які не можна буде обмежувати межами кабінетної 

системи, яка неминуче зазнає змін. 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ 

 ДИСЦИПЛІН «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ» 

 

Киричук О.М, викладач І категорії  

Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ 

(м.Миколаїв) 
 

Анотація. В роботі розглянуто вплив ділових ігор на формування професійної 

компетентності студентів під час вивчення обліково-фінансових дисциплін у вищих 

навчальних закладах. З’ясовано, що професійна компетентність становить сукупність 

професійних та особистісних якостей, які забезпечують ефективну реалізацію здобувачами 

вищої освіти знань, умінь та навичок необхідних під час здійснення професійної діяльності; 

ділова гра дозволяє поєднати навчальну інформацію з особистісною сферою студента та 

позитивно і якісно впливати на формування його професійної компетентності. 

Постановка проблеми. Серед пріоритетних завдань сучасної вітчизняної освіти 

означено не лише підготовку випускника з певним рівнем знань компетентностей, а фахівця, 

здатного до їх інтегративного використання у практичній професійній діяльності. 

Особливого значення в сучасних умовах розвитку суспільства набуває навчання 

компетентного фахівця обліково-економічної галузі, спроможного професійно працювати на 

виробництві, від ефективної діяльності яких залежить кінцевий результат підприємства. 

Тому одним із основних напрямів комплексної модернізації сучасної освіти в Україні є 

впровадження у педагогічну практику нових інформаційних технологій засобів навчання, які 

змінюють не тільки способи формування компетентностей, а й традиційні форми відносин 

між здобувачами освіти та навчальним предметом, тобото форми освітнього процесу та 

освітнє середовище.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі розробки і застосування ігор у 

навчальному процесі присвятили свої дослідження такі вчені, як Ш. О. Амонашвілі, Н. К. 

Ахматов, В. О. Сухомлинський, В. Г. Семенов та інші. В їхніх дослідженнях особлива роль 

приділяється дидактичній грі, яка розглядається ними різнобічно: як форма навчання - В. 

Шаталов, як засіб активізації навчально-виховного процесу - В. Онищук. Проте всі автори 

сходяться на думці, що гра необхідна в навчальному процесі, що вона сприяє міцнішому 

засвоєнню знань, формуванню інтересу до навчання, розвиткові творчих здібностей. Ігрова 

діяльність впливає на розвиток уваги, пам’яті, мислення, уяви, всіх пізнавальних процесів. 

Гра – це не просто колективна розвага. Це основний спосіб досягнення цілей навчання, тому 

необхідно точно знати, які саме навички і вміння потрібно розвинути, що дитина не вміє і 

чого має навчитися в ході гри; гра повинна поставити дитину перед необхідністю розумового 

зусилля. 
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Основний матеріал. Питання підвищення рівня підготовки випускників обліково-

економічних спеціальностей особливо актуальне на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Підготовка майбутнього фахівця  до виконання ним посадових обов’язків є складною та 

багатогранною. ЇЇ успіх буде залежати від того, якою мірою будуть скоординовані зусилля 

фахової підготовки. Ґрунтовні знання здобувачів освіти, їхні власні переконання і, значною 

мірою скоординувати зусилля фахової підготовки. Ґрунтовні знання здобувачів освіти, їхні 

власні переконання і, значною мірою, ціннісні орієнтації здобуваються під час професійного 

навчання. 

За умови застосування нетрадиційних форм організації освітнього процесу здобувачі 

освіти залучаються до реальної творчої діяльності, яка не тільки привертає їх новизною, а й 

розвиває потребу виявляти проблеми та розв’язувати суперечності, які виникають під час 

самостійної роботи. Формування соціально активної особистості вимагає використання 

нестандартних форм педагогічної взаємодії в освітньо-виховному процесі освіти.  

Ігрове моделювання є ефективним методом соціально-культурного проектування і 

важливим інструментом формування проектного мислення особистості, розвитку 

індивідуального та самостійного прийняття рішень, інтуїції та уяви, мобілізації знань та 

навичок, розкриття особистісного потенціалу. 

Проведення гри допомагає розв’язувати фахові проблеми в засвоєнні базових 

компетентностей одного курсу або мати міжпредметний характер. Тому в економічній 

підготовці дуже ефективно відбуваються міжпредметні фахові ігри, що моделюють основні 

складові фахової компетентності здобувачів освіти. 

Для оцінки визначення рівня професійної підготовки майбутнього спеціаліста 

ефективно використовувати такі критерії: 

- освітні: необхідність обсягу знань з фінансових дисциплін, наявність умінь 

формулювати висновки з виробничої точки зору, досвідченість у вирішенні завдань на 

підставі різних методів, уявлення про використання отриманих знань з економічних 

дисциплін для вирішення виробничих ситуацій, схильність і прагнення до глибоких знань та 

самоосвіти. 

- Виховні: позитивне ставлення до обраної спеціальності та професії. 

Розвиток ігрових методів відбувається з урахуванням взаємозв’язку індивідуального 

навчання з груповими методами мислення та діяльності, що приводить у рух сили 

колективного мислення, при цьому використовуються управлінські ігри моделювання різних 

реальних ситуацій і процесів.  

У процесі проведення ігор реалізуються такі психолого-дидактичні закономірності: 

принцип негайного застосування знань; зведення абстрактних знань і понять на рівень 

чуттєвого перетворення  матеріалу; наближення до практичного розуміння економічних 

категорій і закономірностей; менша втомлюваність учасників гри.  

Ділові ігри використовуються як своєрідні моделі, призначені для відтворення 

господарських процесів, виявлення та узгодження господарського-економічних інтересів 

учасників цих процесів, для відпрацювання навиків обґрунтування і прийняття рішень, для 

розвитку, закріплення і контролю якості професійних компетентностей. 

Для підсилення професійної спрямованості у підготовці фінансистів доцільно 

застосовувати низку ділових ігор, що в умовах змодельованої реальної ситуації вимагають 

глибоких теоретичних знань. Спостереження за здобувачами освіти показали, що ділові ігри 

на заняттях виховують у майбутніх фінансистів логіко-критичний склад розуму, розвивають 

навички адаптації  в сучасному суспільстві, формують уміння конструювати моделі реальних 

процесів. 

Досвід довів, що якщо навчальний матеріал викладається поза зв’язком із задачами 

майбутньої професії, то він не стає дієвим інструментом у практичній діяльності фінансиста. 

Готуючи майбутніх фахівців, викладачі повинні прагнути не тільки озброїти здобувачів 

вищої освіти науковими знаннями, але і сприяти виробленню у них практичної діловитості й 

заповзятливості, формувати навики активного ділового мислення.  
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Висновки. Використання ділових ігор в освітньому процесі забезпечує максимально 

емоційне та практичне залучення до конкретної сьогоденної ситуації, створює нові 

можливості у навчанні, забезпечує накопичення власного соціально-економічного досвіду, 

перетворює загальні знання в особистісно значущі, а також вимагає від учасників 

систематизованих і глибоких знань для застосування їх у подальшій самостійній професійній 

діяльності. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ДОШОК  

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Левченко Світлана Віталіївна, 

аспірантка Житомирського державного університету імені Івана Франка,  

викладач психолого – педагогічних дисциплін, 

Коростишівський педагогічний фаховий  

коледж імені І.Я. Франка  

(м. Коростишів) 

 
З початку пандемії освітянам довелося швидко опановувати нові онлайн-сервіси та 

додатки. Стрімкий розвиток технологій дозволяє використовувати віртуальні помічники: 

онлайн-дошки, сервіси для створення тестів та інтерактивних завдань тощо. Сьогодні 

застосування інтерактивних засобів навчання увійшло в навчальний процес сучасної школи. 

Одним із таких інструментів навчання є віртуальна інтерактивна дошка (онлайн-дошка, 

електронна дошка, стіна, whiteboard-проєкт), за допомогою якої можна підсилити 

зацікавленість й активність здобувачів освіти, поліпшити ефективність роботи на заняттях, 

організувати спільну діяльність студентів.  

Інтерактивні онлайн дошки або стіни з’явилися у 2006–2007 рр. і на даний час 

продовжують набувати популярності серед педагогів. Дані вебсервіси надають можливість 

візуалізувати навчальний матеріал і репрезентувати його більш привабливо та зрозуміло, що 

допоможе викладачу цікаво провести заняття, а здобувачам освіти – краще засвоїти новий 

навчальний матеріал, адже дані інструменти дозволяють об'єднувати текст, зображення, 

відео та аудіо в інтерактивний формат. Також їх можна використовувати як інструмент для 

організації кооперативної спільної діяльності студентів не тільки на занятті, а і в 

позанавчальний час.  

Зважаючи на актуальність постає питання у необхідності розгляду таких віртуальних 

дошок для організації навчальної діяльності. Існує чимало способів використання 

інтерактивних дошок під час дистанційного навчання. Зазвичай їх застосовують для 

організації групової або проєктної роботи, для проведення «мозкового штурму», для 

узагальнення та систематизації знань або ж для рефлексії. Ще такі дошки зручні для 

розміщення навчальної інформації. 

Віртуальна інтерактивна дошка – це мережевий інструмент, призначений для 

поєднання зображень, документів, відео та аудіо в інтерактивний формат.  

На сьогодні у мережі Інтернет для створення онлайн дошок існують такі ресурси: 

Glogste (http://edu.glogster.com/), Dabbleboard (http://dabbleboard.com/), WikiWall 

(http://wikiwall.ru/), Twiddla (http://www.twiddla.com/), Scribblar (http://www.scribblar.com/), 

Padlet (http://ru.padlet.com/). 

Люди кожного дня використовують Інтернет для придбання споживчих товарів та 

читання свіжих новин. І найчастіше цього рівня взаємодії цілком достатньо. Але Мережа, яка 

заснована на передачі тільки текстової інформації, не забезпечує належної взаємодії програм, 

особливо при пересиланні великого обсягу інформації. Тому потрібен більш дієвий спосіб 

кооперації додатків для поліпшення ефективності навчання і організації спільної роботи 

людей. І таким засобом є веб-сервіси. Передаючи великий обсяг даних більш ефективно ніж 

раніше, вони забезпечують зв'язок між додатками, які виконуються в будь-яких точках 

http://edu.glogster.com/
http://dabbleboard.com/
http://wikiwall.ru/
http://www.twiddla.com/
http://ru.padlet.com/
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земної кулі. В результаті між викладачем і здобувачами освіти встановлюється швидкий, 

зручний і продуктивний зв'язок, навіть якщо вони не перебувають в одній аудиторії.  

Веб-сервіс (англ. Web service) – програмна система, яка ідентифікується веб-адресою зі 

стандартизованими інтерфейсами. Вебслужби можуть взаємодіяти один з одним і зі 

сторонніми додатками за допомогою повідомлень, заснованих на певних протоколах. У 

побуті вебсервісами називають послуги, що надаються в Інтернеті. 

Види інтерактивних дошок:  

-для малювання (Draw Note, Scribblar, CoSketch); 

-для зберігання нотаток (Conceptboard, Scrumblr); 

-для організації спільної роботи (Realtimeboard, Twiddla, Popplet, Rizzoma, Padlet, Linoit, 

Educreations; 

-для створення інтерактивних плакатів (Wikiwall, Glogster). 

Padlet - це інструмент для спільної роботи під час дистанційного навчання, створений 

для обговорення ідей, проєктів і концепцій. Він чудово підходить для організації 

інтерактивної роботи, а також для додавання навчальних матеріалів на самостійне 

опрацювання. У цьому онлайн-ресурсі є можливість запрошувати здобувачів освіти для 

внесення правок, доповнень або відстежень результатів. Інтерактивна дошка може 

використовуватися індивідуально та колективно. У падлети (блокноти) можна завантажувати 

різні типи файлів: зображення, посилання, документи, музику чи відео. Дошку можна 

відправити поштою, експортувати в PDF чи зображення або поширити в соціальні мережі. 

Jambord - цю дошку зручно використовувати для обговорення проєктів, створення 

нотаток, рефлексії, мозкового штурму чи для індивідуальних проєктів. Ще дошка стане 

помічником під час обміну ідеями для вирішення певного завдання, а також для виконання 

завдань для самостійного опрацювання на дистанційній платформі.  

Linoit - це віртуальна дошка оголошень, яка пропонує різноманітні шаблони та 

дозволяє публікувати нотатки, відео та документи. Чудово підходить для створення нотаток 

та інструкцій для виконання завдань і для проведення рефлексії. Можна організувати творчі 

види робіт: розподіли, об'єднай, напиши своє враження тощо. 

Twiddla - дошка призначена для спільної роботи здобувачів освіти. На ній можна 

розміщувати тексти, ілюстрації, математичні формули та геометричні параметри, 

вбудовувати документи. Також дошка дає можливість спілкуватися за допомогою чату та 

звуку. 

Miro (RealtimeBoard) - сервіс містить набір шаблонів, які допомагають структурувати 

навчальний матеріал. Чудово підходить для проведення мозкового штурму. Є можливість 

завантажувати документи, таблиці та зображення. Можна малювати схеми та графіки.  

IDroo. У цій інтерактивній дошці є набір інструментів для малювання та введення 

математичних формул. Тут можна змінювати колір та шрифт тексту. На дошці можна 

працювати одночасно кільком користувачам. 

Conceptboard - сервіс зручний для ведення проєктів (звичайних та соціальних). На 

дошку можна додавати зображення та документи, малюнки, нотатки тощо. В інтерфейс 

вбудований чат, де зручно вести дискусії.  

Groupboard - ця дошка підходить для ведення онлайн-занять в режимі реального часу. 

Тут можна залишати нотатки та малювати. Є лазерний покажчик. Можна робити скриншоти 

дошки. Максимально допустима кількість учасників (у безкоштовній версії) – 10 осіб.  

Drawchat. Зручний безкоштовний сервіс, на якому не потрібно реєструватися. Дошка 

має доступ до вебкамери та мікрофону. Є вбудований відеочат. 

Limnu - цей ресурс найбільш наближений по стилю до реальної маркерної дошки. Є 

доступ із будь-якого браузера або через мобільний додаток. 

Classroomscreen. У цьому онлайн-ресурсі є можливість змінювати тло, а також 

запускати таймер під час виконання учнями певних завдань. Є всі необхідні інструменти для 

проведення онлайн-заняття. Цей онлайн-ресурс може стати непоганою альтернативою 

шкільній дошці.  
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Звичайно, інтерактивні дошки відіграють вагому роль у процесі навчання. Головними 

перевагами використання інтерактиних дошок є: 

-заняття з використанням інтерактивних дошок сприяють збільшенню творчості 

студента, підвищує мотивацію, значно покращує чіткість в організації роботи  групи 

студентів; 

-підвищується активність здобувачів освіти; 

-економія часу: потрібну інформацію студент може побачити на дошці, в той час як 

викладач її просто пояснює; 

-інтерактивні дошки сприяють зацікавленості студента в освітньому процесі; 

-використання в освітньому процесі відразу різних матеріалів: зображення, звуку, відео, 

ресурсів Інтернету та інших матеріалів; 

-сприяє оперативному контролю знань та можливості дистанційного навчання надання 

великих можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистих і соціальних 

навичок.  

Недолік при роботі з інтерактивною дошкою  лише один: для підготовки заняття з 

інтерактивною дошкою треба більше часу та сил, ніж до звичайного. 

Розглянемо можливості використання віртуальних дошок в освітньому процесі: 

1.Знайомство на початку року. Ви можете створити дошку, що розповідає про Вас, а 

також попросити здобувачів освіти скласти власні дошки, на які вони можуть додати будь-

яку інформацію про себе. В кінці року можна виконати інше завдання: подивитися, що 

змінилося за минулий рік, і розповісти про зміни. 

2.Для проведення опитування після вивчення тієї чи іншої теми. Ви можете не тільки 

побачити відповіді студентів, але і прокоментувати їх, додавши текст, посилання або 

мультимедійний файл. Такі дошки зручно використовувати в подальшому для повторення 

матеріалу. 

3.Повторення вивченого на попередньому занятті. Для цього потрібно помістити всі 

необхідні матеріали на дошку і попросити здобувачів освіти швидко переглянути їх і 

задавати питання з даної теми, на випадок, якщо у них виникне необхідність щось уточнити. 

4.Конспектування. Коли студенти слухають лекцію або доповідь, попросіть їх спільно 

додавати на дошку основні ідеї або питання, що виникли в ході заняття. 

5.Віртуальні дошки можна використовувати як список додаткових матеріалів по тій чи 

іншій темі. Створіть дошку з посиланнями на статті, фотографії та навчальні відео, і 

поділіться посиланням. Така дошка буде цікава і тим, хто хоче глибше вивчити тему, і тим, 

хто пропустив заняття. 

6.При розповіді певної розповіді, інформації тощо. Для цього можна попросити 

студентів передбачити, що трапиться далі, або висловити свої здогадки з приводу певного 

питання. Вони можуть помістити всі свої ідеї на дошку. 

7.Проведення зборів з батьками або викладачами. Попросіть їх додавати на одну дошку 

все ідеї і питання, обговоріть їх в кінці зустрічі.  

8.Планування заходів. Наприклад, якщо Ви плануєте екскурсію, то можете помістити 

на дошку всю необхідну інформацію: місце, маршрут, час виїзду, вартість, список 

необхідних з собою речей, і так далі. 

9.Віртуальні дошки зручно використовувати як систему зберігання документів, 

завантаживши на дошку матеріали, які будуть доступні для скачування в будь-який час. 

10.Можна використовувати дошку для спільного збору матеріалів по тій чи іншій темі. 

Здобувачі освіти при цьому можуть працювати як усією групою, так і об’єднавшись у групи. 

Всі ресурси будуть зібрані в одному місці, і ніколи не загубляться. 

11.Віртуальна дошка також може використовуватись як дошка повідомлень для групи, 

де Ви можете розміщувати оголошення та важливу інформацію. 

Отже, використання інтерактивних засобів навчання у освітньому процесі, а саме 

віртуальних дошок сприяє ефективному відбору інформаційного матеріалу та розширенню 

ілюстративної бази уроку, що впливає на посилення зацікавленості в учнів. Тому, віртуальні 
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дошки  можна раціонально і продуктивно використовувати в освітніх закладах для 

підвищення інтересу здобувачів освіти до навчання, внаслідок чого зросте результативність 

їх праці. 
 

СТОРІТЕЛІНГ – ЕФЕКТИВНА ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

 

Пінчук А. С., студентка  

Коростишівський педагогічний фаховий  

коледж імені І. Я. Франка 

Керівник: Левченко С. В., викладач  

психолого- педагогічних дисциплін, 

 викладач вищої категорії, 

старший вчитель Коростишівського  

педагогічного фахового коледжу 

імені І. Я. Франка  

(м. Коростишів) 

 

Актуальність. Ефективність використання сторітелінгу в новій українській школі. 

Інноваційність як методу викладання, педагогічний напрям для покращення сприйняття 

основної інформації, основні норми викладання та врахування особливостей розповіді. 

Вміння формувати думку з повчальним мотивом за допомогою правильного мовлення.  

Ключові слова: Метод викладання, засіб, ефективність, розповідь історії, вчитель, 

оповідач, дитина, слухач,  інноваційність, інформація, зрозумілість висловлювання. 

Мета: Правильне конструювання думки про поняття сторітелінгу, його ефективність та 

важливість у пояснюванні нового матеріалу дитині, основні правила яких має дотримуватись 

оповідач при формулюванні думки про певну інформацію. 

Метод мистецтва оповіді в сфері педагогіки виник  ще в 19-ому столітті за участі 

Девіда Армстронга, а на початку 20 століття він набув ще більшого значення та 

розповсюдження. Звичайно такою технікою викладання спочатку не всі зацікавились, так як 

щось нове не завжди сприймалось позитивно. Навіть найкращі викладачі з багатолітнім 

стажем та власною досконалою на той час системою навчання, не одразу впровадили її в свій 

процес педагогіки. 

То що означає слово сторітелінг? 

Сторітелінг з англійської мови (Storytelling) перекладається як “story” – історія, а 

“telling” – розповідати, тобто загальне поняття звучить як - розповідь історії. Інакшими 

словами, сторітелінг – це відносно нова ефективно інноваційна педагогічна технологія, яка 

успішно використовується в формуванні психіки і поведінці дитини. Більш зрозумілою 

мовою сторітелінг – це сучасний прийом, який викладачі використовують для подання теми 

уроку в зручному вигляді для учня, шляхом розказування цікавих і зрозумілих історій, які 

учні сприймають краще. Разом з цим сторітелінг має довгу історію педагогічної практики.  

На цей метод звернули велику увагу такі видатні українські педагоги і дитячі 

психологи як В. О. Сухомлинський, Х. Д. Алчевська, С. Любицький, С. Г. Немченко, Ю. А. 

Маковецька-Ґудзь. Вони описали цей метод в своїх письмових роботах, а також 

використовували його на практиці. 

Особливо цікаві  думки на тему « Сторітелінгу »  висловлював Сухомлинський : «В 

руках вихователя, – наголошував видатний педагог, – слово – такий же могутній засіб, як 

музичний інструмент в руках музиканта, як фарби в руках живописця, як різець і мармур в 

руках скульптора. Як без скрипки немає музики, без фарби і пензля – живопису, без мармуру 

і різця – скульптури, так без живого, трепетного, хвилюючого слова немає школи, 

педагогіки. Слово – це ніби той місток, через який наука виховання переходить у 

мистецтво, майстерність». Таким чином видатний педагог-новатор та дитячий письменник 

Василь Олександрович Сухомлинський, хотів довести, що розповідати історію потрібно 
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правильно підібраними словами, тоді вона буде схожою на витвір мистецтва наче її 

придумав не вчитель, а написав видатний письменник який вже створив велику кількість 

казок, а це лиш одна з них. Також знатний викладач  Маковецька-Гудзь Юлія Анатоліївна 

писала: «Історія відрізняється від звичного викладу фактів тим, що має у своїй структурі 

обов’язкові елементи: персонаж, інтригу та сюжет». Ці слова ще раз доводять, що 

сторітелінг дає змогу розвиватись фантазії, креативному та не стандартному мисленню та 

зацікавлює до навчання дитину. 

Чому метод сторітелінгу є ефективним? 

Основною задачею сторітелінгу в школі є: 

- встановлення контакту між вчителем та учнем;  

- доступність матеріалу;  

- концентрація уваги;  

- подолати страх публічного виступу; 

- навчити дітей сприймати інформацію в іншому форматі;  

- розвинути та збагатити усне мовлення;  

- обґрунтовувати свої слова певними фактами; 

-  поєднання логічної та креативної думки;   

- допомогти дитині бачити ситуацію глибше ніж це чітко визначено на поверхневому 

рівні;  

- аналізувати прослухане; полегшити процес запам’ятовування;  

- викликати в учня бажання говорити та обговорювати сюжет історії; 

- розширити кругозір та фантазію; 

- систематизувати та узагальнити знання які вже набули.  

Міфи, казки, байки, легенди, балади – це все якісь історії вигадані народом або 

написані автором, саме за допомогою їх люди з давніх часів повчали дітей і навіть дорослих 

різним поняттям які пояснити доволі важко, тому брали за основу якогось героя який 

можливо зробив щось не так, а слухач вже сам мав визначити що саме не потрібно робити, 

чому, і як цього запобігти. Наприклад всім чудово відома казка «Колобок» яку по суті склав 

народ, щоб донести дітям що втікати з дому, а тим паче розмовляти з незнайомцями, не 

потрібно, адже можуть бути жахливі наслідки. Або байка Леоніда Івановича Глібова «Лебідь, 

щука і рак», слова «Рак шарпнув назад, хвостиком замелькав, щука стрілою розігналась у 

воду, на глиб, а лебідь, замахавши крилами, рвонув угору; обірвались усі посторонки, не 

дали возові ходу» самі дають зрозуміти дитині що якщо й взялися за роботу разом, то 

потрібно й працювати разом в злагоді, а не хто куди. Таким чином можна на все життя 

запам’ятати ці повчання, порівняно з тим що великий текст з книги забувається одразу як 

тільки його прочитали. 

В такому вигляді дитині легше і зрозуміліше усвідомлювати повчання вчителя. Якщо 

порівнювати матеріал який використовують в підручнику, великий обсяг скрупульозної не 

зрозумілої і нудної інформації, та цікаве поєднання життєвих ситуацій з використанням 

фактів які потрібно донести,  то учню набагато результативніше буде саме вислухати оповідь 

з чітко вирішеною темою та метою, а потім її без проблем запам’ятати, відтворити та 

зробити висновки.  

Мозок людини побудований так, щоб фільтрувати корисний, цікавий, зрозумілий та 

потрібний матеріал. Тому в роботі вчителя основною метою є саме зацікавлення дитини до 

певної теми. Від того наскільки цікаво та зрозуміло вчитель вміє доносити матеріал, 

залежить як сприйме його дитина. В учнів ще не зовсім сформоване поняття особливо 

складних тем, тому розповідь має бути без зайвих доповнень які будуть відволікати від 

основної інформації. Тобто те що говорить учитель має бути чітко сформованим та 

зрозумілим, навіть якщо оповідь ведеться у формі казки, байки чи балади. 

Вчитель може й сам вигадати розповідь за темою яку потрібно пояснити, але це 

зробити не зажди просто, бо потрібно зробити сюжет таким щоб думка яку він хоче донести 
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була прозора, а не з великою кількістю інших розумінь. Для якісної доцільно сформованої 

розповіді потрібно дотримуватись таких норм: 

- Емоційно-духовних вікових норм слухача; 

- Головний герой певної історії повинен мати позитивні риси, повчати своїми діями або 

ж словами, тобто повністю симпатизувати слухачу; 

- Дитина також може брати участь в «написанні» історії, тобто доповнювати 

розповідача додатковими якостями героя, або подіями які можуть допомогти йому знайти 

правильний вихід з ситуації тощо; 

- Історія має бути захоплюючою щоб затримати увагу учня від початку до самого кінця, 

в такому випадку можна скористатись способом інтриги; 

- не менш важливі позитивні емоції, що ще більше привертають увагу до героя 

Важливу роль в розповіді матеріалу, за допомогою історій, грає обізнаність вчителя в 

українській мові, його манера мовлення.  Адже якщо вживати не правильні слова, тобто 

слова яких не існує в українській мові, але їх використовують в повсякденному житті, то 

дитина може недосконало зрозуміти   матеріал, а потім не правильно його формулювати в 

майбутньому. Також не вчитель не повинен допускати безтактовних пауз, зайвих слів та 

звуків.   

Яка структура цієї розповіді має бути? 

 Як будь-який твір, розповідь повинна місти в собі такі компоненти як експозиція, 

зав’язка, розвиток дії, кульмінація та розв’язок. Тому розглянемо структуру історії більш 

детально.  

На початку розповіді важливо задати питання на яке не можливо відповісти не 

прослухавши всю історію, воно повинне стосуватись теми та тримати інтригу перед учнем. 

Тобто вступна частина має містити в собі питання на яке згодом потрібно відповісти. Після 

вступу йде розвиток дії, в ньому важливу роль грає ознайомлення дітей з головним героєм. 

Потрібно розповісти такі деталі: 

- Хто він? 

- Його вигляд, голос, звички, характер; 

- Чим займається? 

- Що з ним трапилось, яка в нього проблема? 

Але не потрібно забувати що героєм історії може бути як і людина, так і тварина, 

рослина, предмет, вигадана істота та  навіть явище наприклад вітер. В такому випадку 

важливо йому надати людських якостей, щоб слухач міг представити себе на його місці і 

знати як в майбутньому вирішити якусь ситуацію, або її запобігти.  

Наступною ланкою йде кульмінація, в цій частині оповіді потрібно розкрити проблему 

та вказати зовсім не очікувану відповідь. В заключній частині важливим елементом є 

висновок, одне речення яке характеризує рішення проблеми, наприклад як у байці, це 

речення називають мораллю. Також щоб збільшити враження від прослуханого можна 

запропонувати учням намалювати героя, або ж ситуацію яка відбулася впродовж розповіді, 

щоб підкріпити пам’ять візуальною картинкою та побачити яке у дитини мислення та 

наскільки воно розвинене. 

Висновки: В педагогічному напрямку метод сторітелінг є досить доступним для 

використання на будь-яку тему та урок. За допомогою креативного мислення вчителя та 

активної участі учнів в доповненні деталей, можна зробити заняття незабутні, 

казковим,чарівним та фантастичним. Важливо лише дати зрозуміти дітям, що вони можуть 

висловлювати свою думку якою б вона не була, дискутувати, довести їм що слухати теж 

важливо, а працювати може бути цікаво. Працювати в словесному ритмі заняття набагато 

результативніше та зручніше, так як діти проявляють зацікавлення, креативне мислення та 

активність, беруть участь в обговоренні, тим самим підтверджуючи розуміння суті 

розказаного матеріалу. 

Якщо правильно сконструювати та описати свою розповідь, то не виникне ніякої 

потреби додатково пояснювати незрозумілу тему дитині. Тому надважливою одиницею в 
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роботі вчителя є дотримання норм та правил в використовуванні такого методу як 

сторітелінг. Вчитель – це приклад. Тому допускати помилку в своїй роботі не бажано та не 

коректно. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ  

У ФОРМУВАННІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

 

Дем'янчук Я.Я студентка (Коростишівський педагогічний фаховий  

коледж імені І.Я.Франка) 

Керівник: Левченко С.В., викладач вищої категорії,  

викладач психолого-педагогічних дисциплін, старший вчитель 

(м. Коростишів)  

 

Сучасний світ швидко змінюється, ще швидше застарівають знання. Лідерські позиції 

сьогодні належать тим людям, організаціям і країнам, які володіють найсучаснішою 

інформацією, вміють її одержувати й ефективно використовувати. Новий час визначає нові 

цілі освіти. Досягнення відповідності результатів освіти потребам всіх цільових груп, на які 

працює освітня галузь, визначає якість освіти в цілому. Саме тому виникає потреба вводити 

в навчання учнів і студентів інтерактивні технології.  

Розглянемо основні чинники, які на це вплинули: 

1. Швидка зміна технологій у різних сферах професійної діяльності людини, 

інформатизація суспільства 

призводять до того, що освіта втрачає свій разовий характер і набуває ознак 

неперервного процесу. 

2.Світові процеси глобалізації та інтеграції підвищили міграційні процеси, можливості 

для професійної 

мобільності людини, а тому сприяють формуванню нового 

погляду на освіту: знаходження людиною сенсу власного життя і свого місця в світовій 

спільноті.  

3. Сьогодні спостерігається, з одного боку, старіння населення України, а з іншого, 

значно молодшим 

став вік соціалізації молодої людини, визрівання її до стану, який можна вже 

охарактеризувати як стан дорослості.  

Інтерактивні технології – це дієві педагогічні засоби і необхідна умова оптимального 

розвитку студентів і викладачів, тому навчання майбутніх фахівців засобами інтерактивних 

технологій є сьогодні актуальним. 

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від слова «mutual» – взаємний і 

«асt» – діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне 

навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану 

мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою 

успішність, інтелектуальну спроможність. 

За допомогою інтерактивного навчання, навчальний процес відбувається за умови 

постійної, активної, позитивної взаємодії всіх студентів. Відбувається колективне, групове, 

індивідуальне навчання, навчання у співпраці, коли педагог і студенти – рівноправні 

суб’єкти навчання. В результаті організації навчальної діяльності за таких умов у аудиторії 

створюється атмосфера взаємодії, співробітництва. 

У сучасній педагогіці вирізняють чотири форми навчальної діяльності учнів: 

- Парну (робота студента з викладачем чи однолітком один на одного). 

- Фронтальну (викладач навчає одночасно всю групу). 

- Групову або кооперативну (всі студенти активно навчають один одного). 

- Індивідуальну (самостійну роботу студента). 

(Інтерактивне навчання використовують в разі застосування фронтальної й 
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кооперативної форми організації навчальної діяльності студентів, передбачає навчання 

однією людиною групи студентів або цільової групи.) 

Особливістю інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя і 

громадської активності в громадянському суспільстві та демократичній правовій державі. Це 

потребує активізації навчальних можливостей учнів. Уроки повинні формувати основні 

пізнавальні та громадянські вміння, а також навички та зразки поведінки; пробуджувати у 

студентів інтерес та мотивацію, навчати самостійного мислення та дій. За умов 

інтерактивного навчання всі студенти отримують можливість говорити, висловлюватись: 

вони мають час подумати, обмінятись ідеями з партнером, а потім озвучити свої думки перед 

групою. 

Інтерактивний урок має містити:  

a. Мотивацію 

b.Оголошення, представлення теми та очікуваних  навчальних результатів 

c. Надання необхідної інформації 

d.Інтерактивні вправи 

e. Підбиття підсумків 

Розглянемо кожен етап детальніше: 

Мотивація 

Сфокусування увагу студентів на проблемі й викликання інтересу до обговорюваної 

теми. Суб'єкт навчання (студент) має бути налаштований на ефективний процес пізнання, 

мати в ньому особистісну, власну зацікавленість, усвідомлювати, що і навіщо він зараз 

робитиме. 

 Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів 

Забезпечення розуміння змісту студентами їхньої діяльності, того, чого вони повинні 

досягти на уроці і чого від них чекає викладач. 

Надання необхідної інформації 

Надання студентам достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати 

практичні завдання, але за мінімально короткий час. Для опанування інформацією часто 

використовують технічні засоби навчання або наочності. 

Інтерактивна вправа 

Інтерактивна вправа - це центральна частина заняття. Мета - засвоєння навчального 

матеріалу, досягнення результатів уроку. 

Підбиття підсумків 

Дуже важливий етап. На ньому порівнюються одержані знання з очікуваними 

результатами, робляться висновки, закріплюється матеріал, аналізуються власні дії. З 

отриманих результатів формується подальший план дій. 

Сучасному навчально-виховному процесу притаманні переважання вербальних методів 

навчання і виховання, недооцінка значення спілкування студентів, для розв'язування 

провідних завдань на уроках. Тому нагальною потребою сучасної освіти є впровадження 

нових форм та методів організації навчальної діяльності. 

Розв'язанню цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання. 

Саме вони ефективніше, ніж інші педпгогічні технології, сприяють інтелектуальному, 

соціальному й духовному розвитку студента, готовність працювати в гуманному й 

демократичному суспільстві. 

Інтерактивні технології навчання зорієнтовані на: 

- Створення умов для осмислення й вирішення проблем, пов'язаних із захистом своїх 

прав; усвідомлення обов'язку й відповідальності перед оточенням, плекання навичок 

культури і  соціальної етики. 

- Соціалізацію особистості й формування в процесі виховання, навичок активної 

моральної дії. 

- Розвиток особистості, яка здатна критично оцінювати події, що відбуваються. 

Основні характеристики інтерактивного навчання: 
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1.За короткий час опановується великий обсяг нового матеріалу. 

2.Включеність та активність: у роботі задіяні всі слухачі, відпрацьовується вміння 

працювати у групі (команді). 

3.Наявність партнерських відносин суб'єктів навчання. 

4.Формується позитивне ставлення до опонента; навички толерантного спілкування, 

кожен має можливість пропонувати свою думку. 

5.Створення комфортних та сприятливих умов навчання. 

6.Спеціальна організація та різноманітність форм роботи. 

Інтерактивні методи: 

- Передавання інформації (вступне слово, лекції, доповіді, дискусії)  - використовується 

у кожному вступі до навчального матеріалу. 

- Ведення дискусії - стосується як ознайомлення з матеріалом, так і його поглиблення в 

поєднанні із власним досвідом групи. 

- Вдосконалення вмінь (тренінг, практикування) - використовується за допомогою 

вправ простих і повторювальних розумових дій. 

- Засвоювання знань про процеси (інструкція „крок за кроком”, списки завдань, плани 

дій, вказівки для планування)  - для отримання знань. 

- Спостереження процесів - для реагування на внутрішньо 

групові процеси. 

- Розв'язування проблем („Мозковий штурм”, техніка номінальних груп, метод 

генерації ідей 6-3-5, консультації) - для навчання розв’язування індивідуальних та групових 

проблем, для навчання приймання демократичних рішень. 

- Імітаційні технології (ситуаційні вправи, імітації, рольова гра, сценарії проблем) - для 

отримання знань про суспільні процеси та механізми (а також власної поведінки в групі), для 

випробування здобутих вмінь, зокрема міждисциплінарних, для активізації мотивації. 

Введення інтерактивних методів навчання за допомогою: 

- ігор тренувального характеру (вони містять непросту для виконання фахову ситуацію 

із певним визначеним порядком дій (наприклад: “Як я готую звіт про 

науково дослідну роботу...” (від 2 до 6-8 осіб, тривалість 

самої гри – 10-20 хвилин); 

- ігор-імітацій (на основі виконання ігор, які ґрунтуються на розгляді фрагментів (чи 

повного набору) конкретної діяльності (того чи іншого виду), 

відпрацювуються комунікативні навички. 

- розв'язання кейс-стаді (тематика занять зазвичай скерована на вирішення ситуацій 

саме методом згрупованої командної роботи). 

- ігор-змагань (одне і те ж завдання видається двом 

малим групам слухачів, після чого проводиться порівняння 

отриманих результатів та вибір найбільш оптимального 

вирішення проблеми). 

- ігрове проектування (імітується чи відтворюється процес створення або ж 

удосконалення об’єкта (за технологією проведення 

подібний методу ділових ігор). 

- соціально-психологічний тренінг (формує у слухачів 

практичні навички (розвиток спеціальних умінь /навичок та 

тих, що скеровані на отримання досвіду з аналізу ситуацій 

спілкування). 

Впровадження інтерактивних методик у викладання фахових дисциплін дає змогу 

докорінно змінити ставлення до об'єкту навчання, перетворивши його на суб'єкт. Студент 

стає співавтором лекції, семінарського заняття тощо. Підхід до 

студента знаходиться у центрі процесу навчання і ґрунтується на повазі до його думки, 

на спонуканні до активності, на заохоченні до творчості. Насамперед він полягає у 

підвищенні навчально-виховної ефективності занять, у значному зростанні рівня реалізації 
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принципів свідомості, активності та якості знань, умінь і навичок, які набули студенти. Цей 

новий підхід має назву «навчання за методом участі», «кооперативне навчання», коли 

створюється можливість всебічного обговорення кожної проблеми, доведення та 

аргументування власного погляду на шляхи її розв’язання. Це сприяє розвитку мислення та 

мовлення, а не лише глибшому розумінню навчального матеріалу. 

Інтерактивні методи можна вводити за допомогою наступних робіт зі студентами: 

організація тематичних занять; організація тимчасових творчих колективів при роботі над 

навчальним проектом; формування портфоліо студента; організація дискусій і обговорень 

спірних питань, що виникли в колективі; для створення освітніх ресурсів (курсів лекцій, 

тренінгових матеріалів, дипломних робіт, аудіо і відеоматеріалів і ін.). 

Отже, введення інтерактивних методів навчання дозволяють підвищити ефективність 

формування: 1) готовності майбутніх спеціалістів до постійного професійного 

самовдосконалення; 2) професійно-пізнавального інтересу до майбутньої діяльності; 3) умінь 

студентів розв’язувати практичні завдання; 4) компетентності майбутніх спеціалістів у 

процесі фахової підготовки. 

 

МЕЖІ ТА МОЖЛИВОСТІ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Ткаченко Л.В., викладач вищої категорії,  

викладач-методист ВСП «Фаховий коледж  

інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ»,  

Ткаченко Р.П., викладач вищої категорії,  

викладач-методист ВСП «Фаховий коледж і 

нформаційних технологій та землевпорядкування НАУ» 

(м.Київ) 

 
У даній роботі висвітлюються можливості та межі критичного мислення під час використання 

його інструментів в освітньому процесі. Основною ідеєю нашого дослідження є положення про те, 

що інструменти критичного мислення не можуть бути застосовані до тверджень про цінності 

культури.  

Ключові слова: критичне мислення, освітній процес, межі компетентності, цінності культури. 

На початку ХХІ ст. технологія критичного мислення стала популярною темою в 

українській педагогіці. Регулярно з’являються статті, методичні рекомендації, розробки 

уроків, монографії, присвячені цій темі. Публікації рясніють згадками і покликаннями на 

зарубіжних і вітчизняних дослідників цього явища: М. Ліпмана, А. Кроуфорда, Д. Халперн, 

С. Терна, О. Пометун та ін. У публікаціях сучасних педагогів, зі зрозумілих причин, 

переважає увага до практичного аспекту КМ, до методики застосування його інструментів, 

однак, з нашого погляду, досі не є належним чином осмисленими теоретичні засади цього 

феномену, адже не сформульовано його єдино прийнятної дефініції, а, по-друге, нечасто 

можна натрапити на критику можливостей критичного мислення. Чому б нам не застосувати 

процедуру КМ до самого критичного мислення як методу? 

Згідно з твердженням С. Терна, КМ – це «наукове мислення, спрямоване на вирішення 

нетривіальних повсякденних проблем і прийняття рішень» [2, с. 6]. Воно започатковується із 

самостійного усвідомлення проблеми, яку розглядають під різними кутами зору і в різних 

контекстах, що неможливо, якщо думка догматична, зашорена, не бачить контраргументів і 

не здатна піддати сумнівам власні підвалини, а далі ухвалюють підперте надійними 

аргументами рішення. Однак у такому підході нема нічого нового. Так мислили ще античні 

філософи. І все-таки, з соціального погляду, нове проявляється у спробі прищепити 

раціональне і відповідальне мислення широким верствам населення, «приватизувати» науку, 

застосувати наукові методи не тільки для вирішення державних чи планетарних, але й для 

суто приватних і глибоко особистих проблем. Такий підхід потребує особливих умов. І 

невипадково його вперше почали застосовувати в Сполучених Штатах, країні з високим 



 

89 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

розвитком науки, з багатою і різноманітною культурою, хай би що не говорили, з 

демократичним та значно індивідуалізованим суспільством, де кожна людина переймається в 

першу чергу власним успіхом, де живуть традиції прагматизму (майже державної «релігії» 

США), згідно з якими критерієм істини є корисність, успіх, практична дієвість. Згідно з цим 

підходом, наука покликана прояснювати світ рівно настільки, наскільки він може бути 

корисним людям, згідно з їхніми потребами і бажаннями.  

Проблема, однак, в тому, що уявлення про корисність змінюються у довгостроковій 

перспективі, і навіть якщо охопити успіхом максимальну кількість людей, намагаючись 

нікого не обділити, наслідки людської діяльності в далекому майбутньому можуть бути 

незворотними. Скажімо, наука поки що не може нічого сказати про користь чи шкоду генно 

модифікованих організмів, а проте вони на сьогодні приносять користь і шалені прибутки 

промисловцям. Тож принцип пристосування до обставин з метою якнайбільшої ефективності 

може бути таким же згубним, як і перебудова реальності, відповідно до хибно уявлюваної 

абсолютної неособистісної істини. Наука, тобто раціональне мислення, за І. Кантом 

обмежена апріорними схемами свідомості простору, часу, причини, наслідку і не може 

претендувати на «вічні» істини. Згідно з принципом Д. Юма (дійсний стан речей не є 

достатньою логічною підставою для формулювання правил зі зв’язкою «треба»), наука не 

може обґрунтовувати моральні твердження.  

Відтак раціональне мислення не може створювати «вічні» цінності. Релігію, 

національну ідею, естетичні смаки мусимо «винести за дужки» критичного аналізу і 

утриматися від остаточного вердикту. Все, що може тут критичне мислення, так це 

змалювати перспективу, альтернативи і наслідки вибору. Тобто критичне мислення по-

своєму здатне допомогти вихованцеві побудувати власний світогляд, але ніколи не 

становитиме ядро того світогляду, бо його формують «вічні» (можливо, ілюзорні, однак, не 

доступні спростуванню наукою) цінності. Це той пункт, про який майже не згадують 

популяризатори критичного мислення, проте в педагогіці він, з нашого погляду, вельми 

важливий. Це не означає, однак, що ми вважаємо за слушне вибудовувати цитадель довкола 

цінностей культури, накладати табу на критичне обговорення так званої «духовності». Це 

означає лише те, що світ, у якому ми живемо, не може бути раціоналізований і 

формалізований без залишку. 

Критичне мислення означає здатність мислити і ухвалювати рішення самостійно, 

якість, що трапляється не так часто, як видається на перший погляд. Усвідомлення проблеми, 

покликання на перевірені факти, врахування різних точок зору, різних аспектів проблеми, 

рефлексія, аргументованість тверджень – такими є основними принципи критичного 

мислення, що, по суті, становить собою науковий (дослідницький) підхід до розв’язання 

повсякденних проблем, і в цьому соціальному аспекті «приватизації» науки, а не в якихось 

особливих технологіях, криється новизна цього феномену. Однак наукове мислення має свої 

обмеження. Незалежно від того, на що зорієнтоване наукове (критичне) мислення, на істину 

чи успіх, його висновки завжди відносні, завжди обмежені часом і простором, причиною і 

наслідком, тобто інакше за К. Поппером, надаються до фальсифікації. Вони нагадують світло 

ліхтарика у темряві, що врятує від несподіванок у найближчій перспективі, але не визначить 

напрямку нашого руху. Напрямок руху визначають так звані «вічні» цінності культури, 

чинність яких наука не може ні спростувати, ні підтвердити, а лише спрогнозувати 

найближчі наслідки, якщо ми виберемо той чи той шлях.  

Інструменти критичного мислення самі по собі жодну проблему не вирішують, а 

використані на заняттях для висвітлення елементарних проблем лише виконують 

ілюстративну функцію, викликають тимчасову зацікавленість яскравою формою, більше того 

– примітивізують освітній процес. Аналітичні можливості інструментів критичного 

мислення проявляються за умови створення творчої атмосфери, ерудованості учасників, 

вимагають супровідних коментарів учителя (викладача), наявності справді цікавої 

нетривіальної проблеми, яка узгоджується з інструментом як адекватним методом. 
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ВИКОРИСТАННЯ  ТЕСТІВ  В СЕРВІСІ GOOGLE FORMS  

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «НАСІННИЦТВО І СЕЛЕКЦІЯ» 

 

Мілєва Н.В. ,викладач вищої кваліфікаційної категорії  

ВСП «Ногайський фаховий коледжТаврійського державного  

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного». 

 (м.Приморськ) 

 

Головним завданням навчальних закладів України в наш час є підвищення якісного 

рівня освіти згідно європейських стандартів. Важливу роль під час організації освітнього 

процесу на основі будь-якої педагогічної технології відіграє контроль отриманого рівня 

знань. Контроль дає можливість оцінювати здобуті  студентами  в  процесі навчання знання, 

уміння та навички, тому відіграє  важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки 

фахівців. Контроль знань має бути  плановим, систематичним,  об’єктивним.   

Серед різних видів контролю важливе місце посідає поточний облік знань. Саме  

результати поточного контролю  дають можливість  викладачу  визначити  ступінь 

підготовленості студентів до занять і  рівень засвоєння  ними вивченого матеріалу, 

перевірити ефективність обраної стратегії навчання, спонукають студентів  до систематичної 

самостійної роботи  з дисципліни, визначити та надолужити прогалини в знаннях .  Замість 

традиційних  методів контролю сучасні педагогічні технології пропонують тестові методи 

контролю,  хоча  не ідеальні, але найкращі з тих, які ми сьогодні маємо. Головною перевагою 

тестів є їх об’єктивність, неупередженість, можливість швидкої автоматичної  перевірки 

великої кількості відповідей. 

В умовах дистанційної та змішаної форм навчання суттєво зросла актуальність 

онлайнових платформ і сервісів, які сприяють взаємодії викладача зі здобувачами освіти за 

допомогою тестів і вправ. Для складання  тестів з дисципліни « Насінництво і селекція» я  

використовую один  із найпростіших і найзручніших сервісів - Google Forms. Користуватися 

ним може будь-хто,  для цього лише  потрібно створити  обліковий запис у Gmail. 

За допомогою он-лайн сервісу Google Forms до кожної теми навчальної програми 

дисципліни «Насінництво і селекція» була створена  панорама  тестів  поточного контролю 

знань, відповідно до програми, затвердженої Державною установою «Науково – методичний 

центр інформаційно – аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта»» 2019 року.  

При створенні тестів використовувались різні типи завдань. Так, кожна  тема  

представлена тестовими завданнями закритої форми: із вибором однієї  або декількох 

правильних відповідей із запропонованих, на встановлення послідовності або відповідності, 

що сприяє розвитку  пізнавального  інтересу  студентів, зацікавленості   у вивченні  

дисципліни. За кожну правильну відповідь можна отримати 10 балів, максимальна кількість 

балів за 10 завдань  - 100 , що зручно для переводу у відсотки, оцінку за ECTS та за 

національною шкалою оцінювання, підрахунку рейтингу за кредитно – модульною 

системою.  Після виконання тестів студенти  надсилають їх викладачу, і одразу  отримують 

результат,  можуть  дізнатися  правильні  відповіді й проаналізувати  помилки. 

Використання тестових завдань  у  Google Forms дає можливість викладачу швидко  

отримати  результати контролю знань студентів, звернути увагу на запитання з найбільшою 

кількістю неправильних відповідей, сформувати та зберегти  зведену таблицю досягнень. 

Тестові завдання з дисципліни « Насінництво і селекція» в  Google Forms можна 

використовувати для створення  електронних посібників, робочих зошитів з QR- кодами, 

засобів діагностики та незалежного заміру знань студентів, для проведення  як 

формувального, так і контролюючого тестування  студентів денної, заочної, дистанційної та 

змішаної форм  навчання аграрних  навчальних закладів фахової передвищої освіти, які 

здійснюють  підготовку студентів  за  освітньо- кваліфікаційним рівнем   «фаховий 

молодший бакалавр» за спеціальністю 201 «Агрономія» (ОПП « Виробництво і переробка 
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продукції рослинництва» та ОПП « Організація  і технологія ведення фермерського 

господарства»). 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ КРЕСЛЕННЯ 

 

Шмаль Оксана Федорівна 

(м.Любешів) 

 

Анотація. Розглянуто питання використання  прикладних програмам під час 

навчальних занять з креслення. 

Ключові слова: КОМПАС-3D, прикладні програми. 

Annotation. The question of the use of applied is considered to the programs during lessons af

ter a draft. 

Keywords: КОМПАС- 3d, application programs. 

Використання на заняттях прикладних програм для наочності викладання нового 

матеріалу дозволяє продемонструвати правильні та швидкі прийоми роботи, їх 

послідовність, що важко зробити при індивідуальному поясненні кожному на робочому 

місці. Однією з таких програм є Компас-3D. 

Система КОМПАС-3D — інтерактивний графічний редактор з сучасним інтерфейсом, 

оснащений інструментальними засобами, які дозволяють створювати твердотілі об'єкти з 

використанням набору елементарних параметричних тіл (паралелепіпед, циліндр та ін.), а 

саме просторові твердотілі та каркасні моделі об'єктів (деталей, вузлів, виробів, будівель 

тощо) при виконанні проєктно-конструкторських, технологічних та дизайнерських робіт у 

машинобудуванні, приладобудуванні, будівництві, архітектурі. 

Робота з прикладними програмами під час навчального заняття потребує відповідної 

підготовки викладача, розробки домашніх заготовок, та вона займає менше часу, ніж 

підготовка презентацій і має свої переваги у збільшенні наочності викладання нового 

матеріалу.  

Найбільш складними для розуміння студентів в кресленні є теми з розділу нарисної 

геометрії. Розглянемо використання прикладної програми Компас-3D для надання наочного 

зображення при викладанні теми «Взаємний перетин геометричних тіл». Основним 

завданням даної теми є уявлення форми та побудова лінії перетину двох геометричних тіл. 

Для прикладу обираємо два геометричних тіла – конус та циліндр, щоб показати 

найскладніший варіант – перетин двох тіл обертання (рис.1) . 

 У разі перетину конуса та циліндра варіантами лінії перетину, в залежності від 

міжцентрової відстані, можуть бути парабола (рис.2), еліпс (рис.3) або складна лінія, яка 

складається з двох парабол (рис.4). 

 
Рис.1. Робоче вікно програми Компас 3-D з прикладом геометричних тіл 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Рис.2. Робоче вікно програми Компас 3-D з лінією перетину тіл у вигляді параболи 

 
Рис.3. Робоче вікно програми Компас 3-D з лінією перетину тіл у вигляді еліпса 

 
Рис.4. Робоче вікно програми Компас 3-D з лінією перетину тіл у вигляді складної лінії 

з двох парабол 

Для показу форми лінії перетину з усіх боків використовується команда «Повернути», 

яка дозволяє оглянути перетин геометричних тіл з усіх боків (рис.5) 

 

 
Рис.5. Робоче вікно програми Компас 3-D з використанням команди «Повернути» 

 

При побудові лінії перетину тіл обертання в кресленні використовується спосіб 

допоміжних січних площин, в якості яких застосовуються площини рівня. На рисунку 6 
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надано приклад утворення допоміжних площин, які при побудові лінії перетину тіл на 

кресленні надають характерні (опорні) точки лінії перетину.  

 
Рис.6. Приклад утворення допоміжних січних для знаходження опорних точок лінії 

перетину 

Побудова лінії перетину тіл за допомогою січних площин показано на рисунку 7. 

 
Рис.7. Побудова лінії перетину тіл за допомогою січних площин 

Прикладна програма дозволяє легко перетворити тривимірну модель геометричних тіл 

у креслення, яке показує не тільки три проекції, а й об'ємне зображення тіл з лінією 

перетину. 

Висновок. Використання комп'ютерних технологій відкриває широкі можливості для 

творчого викладання креслення, забезпечує політехнічний принцип навчання, інтенсифікує 

навчальний процес, підвищує мотивацію навчання та розумову активність студентів, 

розвиває їх творчі здібності. 

 

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВИЛАМ 

 ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ОСНОВАМ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

Базаренко В.І., викладач ІІ категорії  

Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ 

(м.Миколаїв) 

 

Анотація. У роботі  розкрито особливості поєднання різних методик при підготовці 

майбутніх фахівців до експлуатації транспортних засобів, використовуючи сучасні методи 

навчання, зокрема використання на заняттях комп’ютерів,  проектора, плакатів, деталей, 

вузлів та механізмів автомобіля, використання нестандартних форм проведення занять, а 

саме, проведення відео-занять, проведення занять у формі презентацій, дискусій, 

застосування інтерактивних методик. 

Постановка проблеми. Основними причинами недостатнього рівня забезпечення 

безпеки дорожнього руху в Україні, порівняно з відповідним рівнем країн Європейського 

Союзу, є: низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху та усвідомлення 

небезпеки наслідків її порушення; неналежний рівень практичного забезпечення 

невідворотності покарання за порушення правил дорожнього руху та усвідомлення цього 

учасниками дорожнього руху; недостатній рівень координації діяльності центральних і 

місцевих органів виконавчої влади щодо вирішення питань безпеки дорожнього руху; 

недостатність фінансування заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, 

та відсутність системних підходів до проведення аналізу ефективності фінансування таких 
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заходів; низький рівень використання сучасних методів підготовки та підвищення 

кваліфікації водіїв, навчання правил дорожнього руху громадян; недостатня ефективність 

системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення 

організації руху транспорту та пішоходів, створення безпечних умов руху тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремим аспектам даної проблеми 

присвячені праці багатьох науковців щодо реформування, оновлення змісту освіти та 

застосування новітніх методів викладання –П.Р. Атутов, В.П. Безпалько, В.І. Гусев,П.Я. 

Дзюба, В.О. Поляков,  П.І.  Ставський, Д.О. Тхоржевський та ін., щодо впровадження 

інтегрованих навчальних курсів – Г.А. Атанов, В.І. Боднар, У.Н. Нішаналієв, Г.Є. Левченко, 

В.М. Мадзігон, Д.О. Тхоржевський та ін., щодо методичних  аспектів вивчення автосправи, 

впровадження новітніх педагогічних технологій навчання – В.Г.Гетта, Р.С.Гуревич, А.І. 

Дьомін, В.Ф. Євграфов, М.І. Єрецький, О.М. Коберникта ін. 

Основний матеріал.  Проблема якості професійної підготовки водіїв на даний момент є 

однією з найактуальніших, оскільки саме якісна підготовка водіїв є гарантом безпечного 

водіння. Як показує статистика, до 92% дорожньо-транспортних пригод відбувається через 

порушення правил дорожнього руху, що приводить до збільшення смертності в Україні [2]. 

Вивчення німецького практичного досвіду дозволило встановити, що найбільш 

сприйнятливими для інформатизації підготовки водіїв автотранспортних засобів є 

комп’ютерні програмні продукти, які можна класифікувати на такі види:  

- програми-тренажери, призначені для відпрацювання і закріплення знань, умінь і 

навичок;  

- контролюючі програми, призначені для контролю знань і вмінь (ці програми 

економлять сили і час учителя); 

- програми, що моделюють процеси і явища, пов’язані з будовою й експлуатацією 

автомобілів або типовими реальними випадками, які трапляються у водіїв з малим досвідом;  

- демонстраційні програми, що ілюструють технічні об’єкти (деталі, вузли та 

механізми), явища (наприклад, у двигунах різних типів), ситуації з використанням правил 

дорожнього руху;  

- довідкові програми, які дозволяють швидко отримати додаткову інформацію.  

В практику навчального процесу підготовки водіїв все ширше входять інформаційно-

технічні засоби навчання. Вони являють собою комплекс світлотехнічних, звукових, 

мультимедійних навчальних посібників і апаратури, службовець для активізації процесу 

навчання. Ці засоби навчання забезпечують образне сприйняття досліджуваного матеріалу і 

його наочну конкретизацію в формі найбільш доступній для сприйняття і запам'ятовування. 

Впровадження мультимедійних технологій передбачає модернізацію і використання 

системи модульного навчання водіїв.  

З розвитком інформаційно-комп'ютерних технологій, візуалізоване навчання 

об'єднується зі словесними методами, наприклад, в анімаційних заняттях, що може бути 

застосовано так само і для дистанційного навчання. Навчальні фільми і раніше вважалися 

незамінним дидактичним матеріалом, але сучасні анімаційні навчальні програми дозволяють 

охопити всю теоретичну частину курсу підготовки водіїв, причому за дуже доступною 

(візуалізованою формою). Імітаційне, або ситуаційне, моделювання при підготовці водіїв є 

важливим фактором прийняття рішень, тому що дозволяє досліджувати велику кількість 

альтернатив (варіантів рішень), програвати різні сценарії при будь-яких вхідних даних. Зміна 

варіантів розвитку подій і пошук відповідних рішень підвищує мотивацію до навчання і 

розвиває здатність до оцінки дорожньої обстановки. 

Динамічна візуалізація з елементами мультиплікації і машинної графіки підвищує 

розумову діяльність студентів і суттєво зменшує їх пасивність. Щоб змодельована ситуація 

була максимально реалістичною, можна застосовувати макети відомих перехресть, через які 

проходить навчальне водіння. Практика показує, що використання засобів візуалізованої 

демонстрації та методу ситуаційного моделювання дозволяє раніше перемикатися на водіння 

по дорогах з високою інтенсивністю руху. На сьогоднішній день електронні підручники, 
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мультимедійні презентації, інтернет ресурси стали основними інструментами для діалогу зі 

студентами. Інформаційно-комунікативна компетентність викладача стає пріоритетною в 

сучасній освіті. Анімація дозволяє наочно донести навчальний матеріал, дає можливість 

поглянути на ситуацію з різних ракурсів. Анімація дозволяє показати ситуацію в динаміці. 

При навчанні основам безпечного руху основний упор робиться на практичні заняття. 

Мова йде і про освоєння правильної техніки користування органами управління, і про 

моделювання можливих дорожніх ситуацій на теоретичних заняттях, і про способи надання 

першої медичної допомоги, і про технічне обслуговування, і про практичне водіння. 

Завданням практичних занять є формування у студентів практичних навичок та вмінь. В цих 

випадках викладачу потрібно використовувати як словесні, візуальні, так і практичні методи 

навчання. 

Висновки. Сформована ситуація потребує вжиття невідкладних заходів з докорінного 

поліпшення всієї системи навчання. У тому числі прискорене створення нових методик 

підготовки, що забезпечують відповідний рівень теоретичної і практичної готовності 

здобувачів вищої освіти до самостійного керування автотранспортним засобом. Реалізація 

наведених у роботі положень щодо вирішення проблем в підготовці водіїв автотранспортних 

засобів з використанням сучасних інформаційних технологій дозволить збільшити якість 

даної підготовки і знизити кількість і тяжкість ДТП на дорогах, припускаючи при цьому 

якісні зміни самої системи підготовки здобувачів вищої освіти в Україні. 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ  

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНОМУ ЗВО 

 

Томашук І.В., асистент кафедри економіки 

 та підприємницької діяльності 

Вінницький національний аграрний університет 

(м.Вінниця) 

 

 

Анотація. Проаналізовано інноваційні методи викладання економічних дисциплін у 

сучасних ЗВО. Головну увагу акцентовано на інноваційних методах викладання економічних 

дисциплін, які ефективно впливають на формування фахівця нового типу. 

Постановка проблеми. Економічна освіта молоді є важливою складовою подальшого 

розвитку ринкових відносин в Україні. На сучасному етапі розвитку суспільства важливим є 

формування в сучасних фахівців економічної культури, що передбачає високий рівень 

фахової підготовки, дотримання законодавства України, правил професійної етики і норм 

загальнолюдської моралі. Сучасний фахівець має не просто досконало володіти знаннями, 

дотримуватися культури спілкування і культури поведінки, знати психологію поведінки, але 

і вміти критично мислити, бути гнучким, використовувати новітні комп’ютерні засоби, вміти 

знаходити найсучаснішу інформацію, що стосується конкретної сфери діяльності з метою 

подальшого практичного застосування. В умовах ринкових відносин важливо, щоб молода 

людина була не тільки підготовлена до майбутнього як знавець своєї спеціальності, а й 

розуміла загальнолюдську моральність, необхідність дотримання правил професійної етики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує велика кількість педагогічних 

технологій, використання яких у навчальному процесі сприятиме формуванню 

конкурентноздатного фахівця. Проблемам застосування новітніх методик навчання 

економіки присвятили свої праці Калетнік Г.М., Межова О.В., Артикуца Н.В., Стецик Г.Ю., 

Чапран С.П., Балдинюк В.М., Джеджула О.М. та інші. Проте інноваційні методи викладання 

економічних дисциплін у сучасному ЗВО не були предметом окремого дослідження. 

Основний матеріал. Інноваційні технології – це нові методи навчання студентів, 

спрямовані на створення атмосфери співпраці і взаєморозуміння, виникнення в молоді 

зацікавленості у вивченні предмету шляхом залучення до проблем сьогодення. Саме 
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інноваційні методи вчать студентів самостійному мисленню, вмінню відстоювати свої 

думки, сприяють правильному вибору життєвої позиції. Досягнути бажаного результату при 

викладанні економічних дисциплін допоможе поєднання традиційних та інноваційних 

методів навчання, які мають взаємодоповнювати один одного.  

Інноваційні форми викладання дисциплін заслуговують на особливу увагу, оскільки 

забезпечують потрібний «інноваційний клімат». У сучасному ЗВО, сприяють розвиткові 

творчої активності та дослідницької ініціативи студентів, закладають основу для подальшого 

осмислення і розвитку нових знань, успішного застосування набутих знань на практиці. 

Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес допомагає готувати 

висококваліфікованих, конкурентноспроможних спеціалістів, здатних виконувати складні 

науково-дослідницькі, фахово-прикладні й творчі завдання. 

Науковці виділяють чотири онтологічні ознаки інновації як такої: 

1) кардинальні зміни у свідомості та нормах поведінки учасників процесу реалізації 

інновацій, які супроводжують процес переосмислення ними цінностей; 

2) парадоксальність одночасного відторгнення і зв'язок із традицією (за висловом 

Хайдеггера, це погляд у майбутнє крізь призму минулого); 

3) інновація, на думку фахівців у галузі теорії освітніх процесів, — категорія, 

безпосередньо пов'язана з ринковою економікою та соціальною доцільністю пропонованого, 

що робить її вигідною для застосування; практичне її впровадження дозволяє досягти 

додаткового економічного ефекту; 

4) інновація сприймається як процес масового визнання нового. 

У цьому контексті, особливої уваги заслуговують також методи викладання. Їх можна 

класифікувати за певними ознаками: за видами навчальних робіт студентів (усні / письмові; 

аудиторні / самостійні / позааудиторні; загальні (колективні) / групові / індивідуальні та ін.; 

за джерелом одержання знань і формування навичок і вмінь (лекція, аналіз документа, 

робота із законодавчою базою, використання наочних засобів тощо); за ступенем 

самостійності та характером участі студентів у навчальному процесі (активні, інтерактивні, 

пасивні) [2; 3]; за рівнем усталеності та новизни (традиційні / класичні, інноваційні / нові / 

новаторські), за авторством (оригінальні / авторські, загальні / дидактичні) та ін. 

Проте у сучасній методиці викладання найбільш прийнятною виявилася класифікація, 

побудована на дієвому підході до навчання. Згідно з нею існують методи: а) які 

забезпечують опанування навчального предмета (словесні, візуальні, практичні, 

репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, дедуктивні); б) які стимулюють та 

мотивують навчально-наукову діяльність (навчальні дискусії, проблемні ситуації, ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти, конкурси, вікторини тощо) методи 

контролю і самоконтролю у навчальній діяльності (опитування, залік, іспит, контрольна 

робота, тестові завдання, питання для самоконтролю та ін.). 

На сьогодні, актуальним є впровадження в викладацьку діяльність методу case study. 

Актуальність даного методу полягає в наступному: в наш час розвиток освіти спрямований 

не стільки на отримання знань, скільки на розвиток у студента професійних навичок та 

умінь, формування  нового мислення. Вперше він був використаний у навчальному процесі в 

школі права Гарвардського університету у 1870 році. Проте провідна роль у поширенні 

методу аналізу ситуацій належить Гарвардській школі бізнесу. 

Крім того, перші збірники кейсів були опубліковані у 1925 році у Звітах Гарвардського 

університету. На сьогоднішній день співіснують дві класичні школи case study - Гарвардська 

(американська) та Манчестерська (європейська). Базове поняття даного методу є кейс. Кейс  

це опис складної ситуації із супутніми фактами, розуміння якої потребує її поділу на окремі 

частини. Наступний крок це аналіз кожної частини та поєднання висновків для одержання 

цілісної ситуації. Метод case study дозволяє вирішити такі завдання: виділення комплексу 

проблем конкретної ситуації; визначення її структури; визначення чинників, що зумовили 

виникнення даної ситуації; її моделювання; побудова системи оцінок, прогнозування 

майбутнього стану; розробка рекомендацій та програми дій стосовно вирішення ситуації. 
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Застосування методу аналізу ситуацій сприяє удосконаленню аналітичного мислення 

студентів; результатом є не лише знання, а й навики професійної діяльності. 

Висновки. Ефективність застосування інноваційних методів викладання економіки 

очевидна. Дані методи сприяють підвищенню рівня засвоєння знань, вчать студентів творчо 

мислити, застосовувати теорію на практиці, підвищують активність студентів та їх 

зацікавленість у навчальному процесі. 

 

ПРО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНТУЇЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

 

Свіщова Є. В., кандидат фіз.-мат. наук, 

 доцент Харківського гуманітарного  

університету "Народна українська академія" 

(м.Харків) 

 

Без інтуїції молодий розум не зможе 

просунутися в розумінні математики, він не 

зможе полюбити її і знайде в ній лише порожній 

набір логічних вправ, і, перш за все, без інтуїції 

він ніколи не зможе застосувати математику. 

А. Пуанкаре 

Анотація. Робота присвячена інтуїції – здатності осягнення істини без її обґрунтування 

за допомогою логічно суворого доведення. Стверджується, що однією з задач математичної 

освіти майбутнього економіста є формування правильної математичної інтуїції. 

Наголошується, що, в той же час, виховання інтуїції не повинно суперечити засвоєнню основ 

математики і розвитку логічного мислення. 

Для життя в сучасному суспільстві важливим є формування математичного стилю 

мислення, який проявляється в певних розумових навичках. Цей процес є найважливішою 

стороною розвитку інтелектуальної особистості. Серед компонентів математичного 

мислення одним з основних є інтуїтивне мислення. Інтуїція займає важливе місце в процесі 

пізнання будь-якої науки, а математики особливо. Інтуїцію можна охарактеризувати як 

форму пізнання, що здійснюється на основі підсвідомої переробки отриманої інформації. 

Тому вона є специфічною формою розумової діяльності. Деякі дослідження (Д. Майбурова, 

В. Хоров) розрізняють декілька видів інтуїції як форми математичного пізнання: чуттєву 

інтуїцію, інтелектуальну інтуїцію та здогадку. 

Основні риси математичної освіти майбутнього економіста включають в себе 

формування правильної математичної інтуїції, навичок в доведенні реальних математичних 

задач до прийнятних результатів і вміння розібратися в математичному апараті, що міститься 

в літературі по його спеціальності. Математична інтуїція повинна допомогти йому перевести 

економічну задачу на адекватну математичну мову, зрозуміти, який математичний апарат та 

шлях можна вибрати для дослідження і розв’язання отриманої математичної задачі, чого від 

неї можна чекати, які можуть бути ускладнення. Таким чином, правильна інтуїція вимагає 

вміння бачити "грубий" зміст математичних ідей, понять і тверджень, розуміти взаємозв’язки 

понять, роль типових та особливих випадків тощо. 

Розглянемо таких приклад. Нехай n економічних показників необхідно визначити із 

системи лінійних рівнянь, що їх пов’язує. Тоді правильно розвинена інтуїція студента-

економіста повинна вимагати, щоб система містила рівно n рівнянь, до того ж незалежних. 

Якщо ж рівнянь менше n, то для того, щоб однозначно розв’язати поставлену задачу, треба 

пошукати відсутні рівняння, а якщо їх більше n, то або рівняння залежні, або при їх 

складанні допущена помилка. 

Усі ці грубі, якісні твердження, які легко докладно розібрати на простих прикладах, з 

точки зору чистої математики потребують доказів і певних обмежень. Однак саме ці 

твердження повинен мати на увазі студент, який приступає до розв’язання задач такого типу. 
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Для з’ясування грубого змісту тверджень, яке в цілому і є джерелом правильної 

математичної інтуїції майбутнього економіста, особливо велика роль наочності навчання, а 

також докладного розбору повчальних прикладів та окремих випадків. Загальність 

формулювань, широта припущень не є самоціллю, вони також повинні бути підпорядковані 

задачі розвитку інтуїції і тому відповідати дійсній необхідності. 

Однак плідна і правильна математична інтуїція з’являється не на порожньому місці, а 

на основі міцних знань. В математиці ж знання ґрунтуються на доведенні. Тому формування 

математичної інтуїції не повинно суперечити засвоєнню основ математики та розвитку 

логічного мислення. Логічні доведення допомагають виробити у студента необхідні для 

використання математичного апарату навички, допомагають опанувати математичними 

методами, придбати здатність логічно мислити. Часто доведення допомагає краще 

усвідомити межі застосування розглянутого апарата і тим самим застерегти від можливих 

помилок в його використанні. 

Не слід забувати і про те, що інтуїція іноді обманює. Добре відомий історичний 

приклад з Лейбніцем, який довго обговорював питання про те, чи дорівнює похідна добутку 

двох функцій добутку їх похідних. Навряд чи тут знайдеться кращий спосіб з’ясування 

істини, ніж проведення прямого доведення відповідної формули. 

Таким чином, в результаті придбаних в процесі навчання математичних знань і інтуїції 

у студента з’являється те, що зазвичай називається математичною культурою. Її рівень після 

завершення навчання у навчальному закладі повинен забезпечити вміння розбиратися в 

математичних методах, що не вивчались але необхідні для роботи за фахом, вміння читати 

потрібну літературу а також самостійно продовжувати свою освіту. 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПРИЙОМУ «ФІШБОУН» 

 ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАНЯТТЯ 

 

Славушевич Н.С., студентка  

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка 

Керівник: Левченко С.В., викладач  

психолого-педагогічних дисциплін, викладач вищої категорії,  

старший вчитель Коростишівського педагогічного фахового  

коледжу імені І.Я.Франка 

(м. Коростишів) 

 

Виховання дітей – це клопітка та дуже відповідальна справа. Мета сучасної школи – 

створити сприятливі умови для розвитку особистості, накопичення для себе цінної 

інформації та реалізації особистого “Я”. 

 Гра – одна з найважливіших сфер зацікавлення дітей до праці в колективі. Для 

педагога вона стає важливим інструментом у вихованні, створює атмосферу розкутості, 

самостійності, творчості та саморозвитку.   

А.С. Макаренко писав: “Гра має важливе значення в житті дитини… Якою буде дитина 

в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча 

відбувається перш за все в грі…” Отже, гра, її організація – ключ в організації виховання. 

Мета статті – дізнатися більше про метод Фішбоун , навчитися використовувати його 

на практиці. Стимулювати творче і розвивати критичне мислення у дітей, що відповідає 

головній задачі школи в наш час. 

Фішбоун (з англійської “риб'яча кістка”) – прийом критичного мислення, сенс якого 

полягає у встановленні причинно-наслідкових зв'язків між об'єктом аналізу і факторами, які 

на нього впливають. Така нестандартна та водночас проста схема дозволяє провести 

швидкий та точний аналіз певної проблеми, виявивши її причини та наслідки. А потім 

потрібно лише зробити правильні висновки. 
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Використання схеми Фішбоун дає можливість: 

- розвивати критичне мислення; 

- організувати роботу учнів у парах та групах; 

- візуалізувати причинно-наслідковий зв’язок; 

- розподіляти етапи роботи за рівнем значущості. 

   Величезна перевага Фішбоун полягає в універсальності. З його допомогою можна 

вирішити будь-яку проблему, і не лише шкільну! Цей метод дозволяє розкласти ціле на 

окремі складові та детально їх розглянути.  Метод Фішбоун можна використовувати як 

окремо для проведення аналізу певної ситуації, так і зробити його стратегією цілого уроку. 

В основі прийому – схематична діаграма у формі риб'ячого скелета (Мал. 1), що 

дозволяє наочно продемонструвати причини конкретних подій, явищ і проблем, а також їхні 

наслідки та зробити узагальнення і відповідні висновки. Цей прийом універсальний, його 

можна використовувати під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни. 

 
Мал. 1 

 

Прийом Фішбоун  надає можливість візуалізувати взаємозв'язки між причинами і 

наслідками, ранжувати фактори за ступенем їх значущості, розвивати критичне мислення 

дітей, організувати роботу учасників в парах або групах. 

Як працювати з прийомом Фішбоун? 

Цей прийом найефективніше застосовувати під час уроків узагальнення та 

систематизації, коли учні вже добре засвоїли навчальний матеріал, при цьому всі відомості 

ще необхідно звести в єдину систему. 

При роботі з прийомом дотримуйтесь наступного порядку дій. 

1. Ознайомлення школярів з правилами: поясніть зміст складових “риб'ячого 

скелету” та зазначте, що чим важливіші фактори, тим ближче до голови вони мають 

розташовуватись. 

2. Об`єднання учнів за певним принципом: цей прийом можна впроваджувати як 

для індивідуальної, парної, так і групової роботи. Груповий формат – найцікавіший, адже 

передбачає поєднання декількох точок зору в процесі аналізування проблемного питання. 

При цьому для максимальної ефективності такого формату роботи кількість учасників у 

групі не має перевищувати 5 осіб. 

3. Заповнення відповідного бланку. Для роботи з прийомом учитель має 

попередньо роздрукувати бланки із зображенням риб'ячого скелету, на якому учні 

записуватимуть власні судження щодо проблемного питання. Або ж учні можуть накреслити 

таку схему власноруч.  

4. Презентація проєктів. За результатами роботи учні доповідають перед класом, 

аргументуючи свої висновки та відповідаючи на питання однокласників. 

Отже, використання ігор у навчанні, підвищує активність учнів на уроках. Гра також 

допомагає вчителю у навчальному процесі, так як полегшує роботу і навчальний матеріал 

сприймається дітьми набагато краще. Гра формує інтерес у дітей до навчання.  

Відтак, можна вважати, що гра є одним з найефективніших методів формування 

творчої особистості. Якщо вчитель буде краще залучати дітей до навчання, то діти будуть 

знати більше корисної для них інформації. 
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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ  ПРИ ВИКЛАДАННІ  

ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Е.К. Константінова, інженер з охорони праці,  

викладач вищої категорії,  

ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Анотація: Сутність кейс-методу полягає в тому, що студентам пропонується розглянути 

реальну життєву ситуацію, опис якої одночасно відображає не тільки певну практичну проблему, але 

й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при її вирішенні. 

Постановка проблеми: Кейс має бути не просто описом реальних подій, а єдиним інфор-

маційним комплексом, що дозволяє зрозуміти ситуацію. Він повинен змоделювати реальну 

проблему, «прив’язати» студентів до реальних фактів і спровокувати дискусію. Крім того, кейси 

розвивають аналітичні, комунікативні навички, навчають розробляти стратегію та приймати 

управлінські рішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Існують різноманітні позначення технології 

навчання case study. У зарубіжних публікаціях найбільш розповсюдженими термінами для 

позначення цього підходу є «метод вивчення ситуацій» (case studies), ділові історії (case 

stories), метод кейсів (case method). У вітчизняній літературі найчастіше йдеться про метод 

конкретних ситуації, ділових ситуацій, кейс-метод або ситуаційні завдання. 

Основний матеріал. Вперше Кейс-метод було застосовано при викладанні 

управлінських дисциплін у Гарвардській школі бізнесу. Термін «ситуація» вже і раніше 

використовувався в медицині та юриспруденції, в освіті це поняття набуває нового змісту. 

Використання цього методу в технічних спеціальностях не застосовувалось. Але останнім 

часом на виробництві почали  створювати точне моделювання ситуацій, з якими може 

зіштовхнутися персонал, що особливо актуально для галузей з високим рівнем виробничих 

ризиків: гірського видобутку й металургії, енергетики, будівництва, промислового 

виробництва. 

При викладанні в коледжі дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці» 

використання метод кейсів дозволяє моделювати потенційно аварійні й небезпечні ситуації, 

а студенти, як майбутні працівники, вчаться правильно реагувати на позаштатні ситуації без 

паніки, вигострюють свої дії до автоматизму. При розгляді питань травматизму  

розслідування запропонованих ситуацій і прийняття відповідних рішень проводилися 

студентами самостійно. Заключним етапом аналізу є пропозиція конкретних заходів, 

спрямованих на запобігання випадків повторного травматизму. Згідно даним в 20% випадків 

причиною професійних захворювань є невикористання або неправильне застосування 

працівниками засобів індивідуального захисту, фахівцям з охорони праці не завжди вистачає 

тимчасових ресурсів, а часом і більш глибоких знань. Кейс-метод сприяє розвитку 

технічного мислення, умінь вільно орієнтуватися в сучасному виробництві. 

Використання технології кейс-методу на уроці дисципліни «Охорона праці» при 

вивченні методів розслідування випадків виробничого травматизму й складання акту про 

нещасний випадок на виробництві дозволяє значною мірою позбутися недоліків навчання, 

оскільки він спрямований і на використання отриманих знань, і на опанування методології, і, 

особливо, на набуття практичного досвіду. 
Основним джерелом написання кейса є суспільне життя, яке моделює сюжет, проблеми 

та факторологічну базу. При відборі інформації для кейсу слід орієнтуватися на навчальну 

мету. Не існує єдиних підходів до змісту даних, проте вони мають бути реальними для сфери 

діяльності, яку описує кейс. В іншому випадку він буде здаватися нереальним. Щоб кейс 

виглядав «життєвим» і щоб студент забув про те, що ця історія може бути вигаданою, в 

ньому повинна міститись драма, особлива напруга, класична сюжетна лінія. 

Для розвитку творчих здібностей, формування образного мислення студентам 

видаються завдання, це дозволяють розбудовувати творчу уява студентів, формуючи образне 
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мислення. Дана форма дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих, 

опорних образів, що дають необхідну інформацію, що полегшує запам'ятовування. 

Використовуючи  інноваційні  технології  навчання,  можна  відзначити, що вони 

передбачають не просте одержання знань, а й творче відношення до них, сприяють 

формуванню й вихованню  творчого,  кваліфікованого  фахівця,  здатного грамотно 

вирішувати конкретні завдання у своїй практичній діяльності.  

 Висновки: Аналіз  літературних  джерел  засвідчує  існування  різноманітних 

інноваційних  технологій  і  засобів  їх  упровадження  в  освітньому  процесі.  Однак  не 

виявлені такі, які характеризують галузеві особливості даного процесу. Це потребує більш 

глибокого  вивчення  цього  аспекту  проблеми  з  позиції  розвитку  професійної 

компетентності майбутніх фахівців.  

Орієнтуючись в освітніх інноваціях, володіючи різними технологіями викладання свого  

предмету  та  застосовуючи  їх  у  своїй  роботі,  викладач,  таким  чином, самореалізується  у  

професійній  діяльності,  набуває  здатності  до  самостійного інноваційного пошуку. 

 

ПРОВІДНІ ФАКТОРИ ТА КОМПОНЕНТИ  

ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Вількос А.В. викладач спецдисциплін  

вищої категорій Дніпропетровського технікуму 

 зварювання та електроніки імені Є.О.Патона 

(м.Дніпро) 

 

Процес професійного самовизначення, а тому й навчання в начальному закладі 

сьогодні для багатьох студентів стали прагматичними та цілеспрямованими. Інтерес до 

професійних знань та їх опанування - це одні з найважливіших факторів успішного 

навчання студентів та майбутнього професійного самовдосконалення. Студент, професійно 

визначаючись, віддає перевагу певним видам діяльності, в яких найповніше може 

реалізувати свої здібності, потреби і життєві плани. Для молоді, яка здобуває відповідну 

професію, найважливішою є професійна зорієнтованість, для змісту професійної орієнтації - 

джерело інтенсивного розвитку, тобто її активність у тому виді діяльності, в якому 

особистість знаходить власний вияв. 

Професійна зорієнтованість студентів у процесі їхньої фахової підготовки формується 

під впливом різних психологічних чинників та містить загальний рівень освіченості, 

здатність і спроможність до роботи з іншими людьми, усвідомлення й аргументованість 

вибору конкретної спеціальності, загально-особистісну і професійну поінформованість, 

індивідуальну компетентність, загально-організаційні здібності та нахили, мотиваційно-

ціннісні орієнтації. Завданнями розвитку професійної зорієнтованості студентів є своєчасне 

встановлення їхніх нахилів, інтересів, здібностей, а також розроблення та впровадження на 

цій базі в навчально-виховному процесі навчального закладу оптимальних умов для 

подальшого розвитку соціально-професійної зрілості студентів. 

Враховуючи мотивацію вступу до вищого навчального закладу, всіх сучасних 

студентів можна поділити на три групи:  

– студенти, які зорієнтовані на освіту як майбутню професію: найважливішим для них 

є інтерес до майбутньої роботи, бажання реалізувати себе в ній, потреба постійно 

професійно самовдосконалюватися;  

– студенти, зорієнтовані на матеріальне збагачення: освіта для них виявляється 

інструментом (чи стартовою сходинкою) для того, щоб розпочати власну справу, зайнятися 

торгівлею тощо; вони розуміють, що з часом і в цій царині потребуватимуть фахової 

підготовки, однак у своїй професії менш зацікавлені, ніж представники із першої групи;  

– студенти, які професійно не визначилися у зв'язку з проблемами особистісного та 

побутового характеру: такі студенти не можуть визначитися з власним життєвим шляхом; 
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освіта й професія для них не становлять такого інтересу, як для студентів перших двох груп. 

Можливо, самовизначення в них відбудеться пізніше, однак на даному етапі 

цілеспрямований вибір свого професійного майбутнього для них не характерний. 

Результати, отримані в певних дослідженнях в галузі педагогічної психології, дають 

можливість стверджувати, що висока позитивна навчальна мотивація може відігравати роль 

компенсаторного фактору за умови недостатньо високого рівня розвитку спеціальних 

здібностей чи прогалин у потрібних знаннях, уміннях і навичках студента. Проте у 

зворотному напрямку такої компенсаторної залежності не спостерігається. Це означає, що 

високий рівень інтелектуальних здібностей студента не може компенсувати його низьку 

навчальну мотивацію та безпосередньо сприяти успішній навчально-професійній 

діяльності. 

Мотивація професійного самовизначення студента має свої особливості й може бути 

представлена у такий спосіб:  

– спрямованість діяльності на інших людей, пов'язана з турботою, інтересом, 

сприянням розвитку її особистості і максимальною її самоактуалізацією; 

– спрямованість на себе, пов'язана з потребою у самовдосконаленні та самореалізації у 

царині педагогічної праці; 3) спрямованість на предметну сторону професії (зміст 

навчального предмета).  

Студент, відчуваючи на собі вплив середовища, соціальних інститутів та власної 

діяльності, зберігає відносну автономність у розвитку власного внутрішнього світу, 

самосвідомості та самостановлення. В потенційній здатності до здійснення функцій 

самоконтролю, саморегуляції та самосвідомості полягає один із аспектів активної життєвої 

позиції особистості студента. 

Серед психологічних чинників, які впливають на активність майбутніх фахівців в 

оволодінні професійними знаннями та навичками, є самостійна та активна або пасивна 

участь у поза навчальній пізнавальній діяльності, зокрема: 

– відмінність у мотивації участі в пізнавальній діяльності; 

– відмінність у баченні можливості застосування додатково здобутої інформації; 

– відмінність у попередньому соціальному досвіді; 

 – різні мотиви здобуття спеціальності. 

Слід зазначити, що самостійна пізнавальна діяльність студентів вважається 

визначальною у формуванні особистості за рахунок розвитку саморегуляції, синтезу 

пізнавального мотиву й способів самостійної оцінки. 

Дослідження доводять, що без позитивної мотивації неможливо досягти задовільних 

результатів у розвитку особистості під час навчання. На мотивацію студента також впливає 

зміст занять, методика викладання, особистість викладача, стосунки в студентському 

колективі, міжособистісні змагання й досягнуті результати. 

Формування професійного самовизначення майбутніх фахівців є складним процесом, 

що включає  професійну мотивацію, самосвідомість й ідентифікацію. Таким чином, 

формування професійного самовизначення майбутніх фахівців вимагає керування.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

 ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ  

ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 
Забеліна Н.В., викладач ІІ категорії  

машинобудівних дисциплін ВСП «МФК  ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Анотація. Лабораторний практикум - суттєвий елемент навчального процесу в 

навчальному закладі, в ході якого студенти фактично вперше стикаються з самостійною 

практичною діяльністю в конкретній області. Лабораторні заняття - це один з видів 
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самостійної практичної роботи студентів, на яких шляхом проведення експериментів 

відбувається поглиблення і закріплення теоретичних знань в інтересах професійної 

підготовки. 

Задача. В умовах сучасної «змішаної» форми навчання створити алгоритм створення та 

проведення лабораторних робіт як в аудиторній формі, так і дистанційній. Саме значення 

слів лабораторія, лабораторний (від латинського labor - працю, робота, труднощі, laboro - 

трудитися, намагатися, долати труднощі) вказує на сформовані поняття, пов'язані із 

застосуванням розумових і фізичних зусиль до вишукування раніше не відомих шляхів і 

засобів для вирішення наукових і життєвих завдань.  

Проведенням лабораторного практикуму досягаються наступні цілі:  поглибити і 

закріпити знання теоретичного курсу шляхом практичного вивчення викладених в лекції 

законів і положень в лабораторних умовах;  набути навичок в науковому експериментуванні, 

аналізі отриманих результатів;  практично ознайомити з вимірювальною апаратурою та 

методами роботи на ній; сформувати первинні навички організації, планування і проведення 

наукових досліджень. 

Аналіз. Успіх лабораторних занять залежить від багатьох складових: від теоретичної, 

практичної і методичної підготовки викладача, його організаторської роботи по підготовці 

заняття, стану лабораторної бази та методичного забезпечення, а також від ступеня 

підготовленості самих студентів, їх активності на занятті. Основними функціями 

лабораторних занять є: пізнавальна; розвиваюча; виховна. 

 За характером виконуваних студентами завдань лабораторні заняття поділяються: на 

ознайомчі, що проводяться з метою закріплення і конкретизації вивченого теоретичного 

матеріалу; аналітичні, що ставлять собі за мету отримання нової інформації на основі 

формалізованих методів; творчі, пов'язані з отриманням нової інформації шляхом самостійно 

обраних підходів до вирішення завдань. 

Навіть при дистанційному навчанні або виконанні роботи віртуально, форми 

організації лабораторних занять визначаються в відповідно за специфічними особливостями 

навчальної дисципліни, цілями навчання і можуть являти собою: рішення типових і 

ситуаційних завдань; проведення експерименту; заняття з моделювання реальних завдань; 

ігрове проектування; виїзні заняття (на виробництво, в організації сфери послуг, установи та 

ін.); заняття-конкурси. Методика заняття може бути різною, важливо, щоб досягалася 

загальна дидактична мета. 

Висновки. При проведенні робіт дистанційно чи віртуально не можна зневажати 

основним призначення лабораторного практикуму. При  складанні плану заняття не можна 

забувати про пошукову діяльність студента. Виконавши, або переглянувши процес 

дослідження, студент повинен мати змогу відповісти на чіткі та логічні питання. 

Лабораторна робота може  містити одну математичну формулу для розрахунку, або 

необхідність побудови одного графіка, але ці відповіді студент повинен  надати самостійно, 

зрозумівши сутність роботи та використавши необхідну літературу.  

Таким чином, лабораторна практика це -  удосконалення інженерних знань (на 

лабораторних макетах або у вигляді комп'ютерних моделюючих програм) в процесі навчання 

студентів.  

Самостійне проведення дослідів, досліджень студентами дозволяє їм краще засвоїти 

матеріал лекцій, практично оцінити важливість досліджуваних питань, а також розвиває 

творчий підхід до узагальнення та аналізу отриманих результатів. Не можна не відзначити і 

загальну педагогічну цінність такого виду занять. Так як часто студенти працюють 

бригадами, то подібна їх діяльність виробляє навички роботи з людьми, дозволяє проявити 

ініціативу навіть при роботі командою. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ ЗНАНЬ, ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

 

Ушакова Л.Л., викладач вищої категорії  

Чугуєво – Бабчанського лісного коледжу 

(смт.Кочеток) 

 

Анотація: висвітлення інноваційних форм навчально-виховної роботи ВНЗ на прикладі 

ігрових технологій навчання. 

Розвиток освіти, на сьогоднішній день, характеризується модернізацією навчання, його 

перетвореннями з метою підвищення ефективності на основі застосування інноваційних 

технологій.  

Основне завдання викладачів та науковців знайти сучасний підхід до навчального 

процесу, створювати та впроваджувати нові методи та технології навчання. Процес освіти у 

вищих навчальних закладах має бути не лише пояснення, яке запам’ятовується або 

записується студентом, – це повинна бути і мислетворча, активна робота на заняттях та 

зацікавленість даним матеріалом.  

Сьогодні проблема введення інноваційних форм і методів організації навчального 

процесу в рамках традиційного навчання має бути вирішена через запровадження у вищій 

освіті особистісноорієнтованого підходу не тільки в навчанні, але й у вихованні. 

Розглянемо доцільність впровадження особистісно-орієнтованих технологій до яких 

відносять інтерактивні та імітаційні ігри. 

Гра - зовсім не таке вже легке заняття, вона вимагає зусиль і наполегливості. Тому, 

саме ігрові методи навчання є одним з найефективніших способів вивчення, розуміння та 

засвоєння важливої для нас інформації. Таким чином, для кращого засвоювання певного 

матеріалу доцільно впровадити «ігрові технології», які включають велику групу методів і 

прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор.  

Отже, гра - це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і 

засвоєння суспільного досвіду, в якому складається й удосконалюється самоврядування 

поведінкою.  

Гра - засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця.  

Ігровий метод навчання передбачає визначення мети, спрямованої на засвоєння змісту 

освіти, вибір виду навчально-пізнавальної діяльності і форми взаємодії педагога і студентів. 

Головною метою навчальних ігор є формування в майбутніх фахівців уміння поєднувати 

теоретичні знання з практичною діяльністю. Оволодіти необхідними фаховими вміннями і 

навичками студент зможе лише тоді, коли сам достатньою мірою виявлятиме до них інтерес і 

докладатиме певних зусиль, тобто поєднуючи теоретичні знання, здобуті на лекціях, 

семінарах, самостійно, з розв'язанням конкретних виробничих задач і з'ясуванням 

виробничих ситуацій. Наукові ігри сприяють зростанню інтересу до шкільних дисциплін, 

зокрема природних наук, та спонукають студента до подальшого розвитку в цьому напрямку. 

Серед асортименту – наукові ігри: разноманітні набори, до складу яких входять хімічні 

реактиви, біологічні матеріали, методичні рекомендації з покроковим описом проведення 

експерименту. З науковими іграми учень отримує можливість відчути себе справжнім 

вченим, самостійно ставлячи досліди, що наочно демонструють, як влаштовано наш світ.  Це 

практичний інструмент та дієвий засіб, який дає змогу реалізувати ігрові та діяльнісні 

методи навчання в освітньому процесі. Під час заняття студенти виконували ігри-завдання, 

що є унікальним комплексом  не лише для розвитку мислення, мовлення, уваги, а й 

механізмом розвитку оперативної пам’яті, самоконтролю та ментальної (когнітивної) 

гнучкості особистості, що вкрай необхідні протягом життя. Отже, впровадження 

інноваційних технологій в навчально-виховний процес є важливим кроком для кращого 

засвоєння знань, вдосконалення вмінь та навичокВелика кількість досліджень показує, що 

гра є одним із найефективніших підходів для всебічного розвитку людини. Навчання через 
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гру стає потужним інструментом роботи . Використання ігрових технологій навчання у ВНЗ 

дасть можливість засвоювати знання не примусово, а зацікавити студентів у їх вивченні. 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ДИСЦИПЛІН «ОХОРОНА ПРАЦІ» ТА «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 
 

Герасимова З.З., викладач вищої категорії  

Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу 

(м.Харків) 

 

Зміст дисциплін «Охорона праці», «Охорона праці в галузі» (лекційний матеріал, 

тестування, практичні заняття, самостійна робота), представлені в електронній формі, вони є 

доступними для ознайомлення та аналізу не тільки студенту, а й викладацькому складу, 

адміністрації коледжу.    

При викладанні дисциплін «Охорона праці», «Охорона праці в галузі» я застосовую:  

проведення лекцій за допомогою відео проектора;  підсумковий контроль знань у вигляді 

виконання тестових завдань на комп’ютері; весь навчально-методичний комплекс дисциплін 

розміщено на сторінці дистанційної освіти на сайті коледжу; там же розміщено, розроблений 

викладачем тестовий контроль знань в режимі он-лайн для самостійної роботи студента;  

навчальний матеріал дисциплін супроводжується відеофільмами.  

Варто відзначити, що впродовж тривалого часу методика проведення комп’ютерного 

екзаменаційного тестування з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці в галузі», 

тестовий контроль знань в режимі он-лайн з дисциплін для самостійної роботи студента, 

презентації лекцій прогресивно сприймається студентами коледжу, не викликає в них 

протестів. При цьому навіть студенти зі слабкою підготовкою розуміють необхідність 

проходження тестування як обов’язкового етапу в процесі вивчення дисциплін, оскільки 

тести зазвичай містять типові нескладні завдання, а оцінювання є максимально об’єктивним. 

Питання, які розроблені для проходження комп’ютерного тестування є стислими, 

лаконічними, коректними.  

Екзамен з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці в галузі» складається з 

питань, які послідовно виводяться студенту в автоматизованому режимі. Під час виконання 

тесту на екрані монітора показана інформація про те, скільки питань містить тест, і яке за 

номером завдання виконується. Після кожного тестування порядок тестових завдань 

змінюється. По закінченню 60 хвилин комп’ютерна програма автоматично завершує 

процедуру тестування та видає на екрані монітора підсумковий результат, який виводиться 

відразу ж після відповіді на останнє завдання тесту і включає інформацію: тест пройдений чи 

ні; на яку оцінку; скільки хвилин витрачено для проходження тесту; скільки всього 

правильних і неправильних відповідей; на скільки відповідей студент не встиг відповісти. 

При застосуванні комп’ютерного тестування з дисциплін «Охорона праці», «Охорона праці в 

галузі» тестові завдання з певними характеристиками послідовно зображуються на екрані 

комп’ютера, а рівень підготовки студента, який щойно виконав завдання дуже швидко та з 

точністю оцінюється відразу ж після комп’ютерної відповіді. Відповіді по всім теоретичним 

питанням оцінює комп’ютер. 

Комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні 

принципи контролю навчання: принципи індивідуального характеру перевірки знань; 

принципи системної перевірки й оцінки знань; принцип тематичності; принцип 

диференційованої оцінки успішності навчання; принцип однаковості вимог викладачів до 

студентів оцінює комп’ютер. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ  У ОСВІТНІЙ  ПРОЦЕС  

ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН 

 

Сафронова О.В., викладач І категорії 

ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

У сучасній педагогічній теорії та практиці склалася стійка традиція під технологізацією 

освіти розуміти систематизацію процесу навчання: закріплення і нормування в діяльності 

педагога цілей, форм, організацій, процедур, результатів та ін. Більш точне розуміння 

сутності термінів "педагогічна технологія" і "технологізація освітнього процесу" вимагає 

звернення до історії їхнього походження. 

Поняття "педагогічна технологія" увійшло в науку в 1960-х рр. Спочатку термін 

"педагогічна технологія" зв'язувався лише із застосуванням у навчанні технічних засобів і 

засобів програмованого навчання. У 1970-і рр. це поняття стало трактуватися більш широко, 

і до "педагогічним технологіям" в англомовних країнах почали відносити все, що стосується 

вдосконалення навчального процесу. Таким чином, спочатку поняття "педагогічна 

технологія" в англо-американській науці про освіту було тотожне поняттю "методика" в 

радянській педагогіці, а існували смислові відмінності пояснювалися лише методологічно 

різними підходами західних і вітчизняних вчених-педагогів до вирішення завдань 

вдосконалення навчального процесу. 

Починаючи з 1970-х рр., Під впливом системного підходу в зарубіжній педагогіці 

формується загальна установка педагогічної технології: "... вирішувати дидактичні проблеми 

в руслі управління навчальним процесом з точно заданими цілями, досягнення яких має 

піддаватися чіткому опису і визначенню" В рамках такого трактування педагогічна 

технологія зосереджена на відтворюваних моментах навчального процесу. Скорочуючи 

витрати часу і зусиль на необхідну репродуктивну частина навчання, вона, на думку ряду 

вчених, вивільняє можливості педагога і учнів для реалізації евристичного, творчого підходу, 

рішення розвивають завдань навчального процесу. 

Якість навчання великою мірою забезпечується змістом вищої освіти, яка є водночас 

процесом  передачі сукупності систематизованих знань і процес набуття практичних 

навичок, які дозволяють виконувати теоретичні і практичні завдання за профілем підготовки. 

Однак моделі підготовки фахівців відрізняються насамперед різним типом взаємодії 

між фахівцем-носієм знань і реципієнтом-студентом. Спосіб організації навчального процесу 

у кожній моделі відповідно до цього і вибудовується як базовий. Залежно від схеми 

трансляції знань виділяють такі моделі як модель «конвеєра», проектна модель, мережна 

модель. Самостійна робота стає водночас формою навчання, засобом досягнення визначеної 

навчальної мети і, власне, самою метою. 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання при викладанні дисциплін - це форма 

організації навчального процесу у вищих закладах освіти, яка передбачає створення умов для 

реалізації творчих можливостей студентів, яка спрямована на поглиблення, узагальнення 

отриманих знань та застосування цих знань на практиці. Сюди можуть бути віднесені: 

опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, вивчення окремих 

питань, що передбачені для самостійного опрацювання; поглиблене вивчення додаткової 

літератури на задану тему; переклад іноземних джерел за визначеною тематикою; підготовка 

та оформлення схем, діаграм, інших завдань графічного формату; опрацювання та підготовка 

огляду спеціальних статтей у фахових та інших виданнях; виконання аналітично-

розрахункових робіт; дослідження практичних ситуацій; підготовка реферативних матеріалів 

з актуальних проблем, власних рефератів та доповідей до олімпіад, конференцій, тощо. 

Індивідуалізація навчального процесу завдяки різноманітності завдань дозволяє звернути 

увагу на кожного студента, врахувати властиві кожному з них особливі здібності і розвинути 

їх в належному напрямку. 
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Зараз актуальними є питання, пов'язані з входженням національної вищої школи у 

європейський освітній простір. Надається аналіз основних аспектів Концепції вдосконалення 

навчального процесу у вищій школі в контексті принципів Болонської декларації, 

розкиваються деякі напрямки її реалізації - впровадження модульних технологій, нової 

системи організації процесу вибору студентами навчальних дисциплін, посилення фахової 

спрямованості навчання, застосування компетентністного підходу, тощо. 

 

ПОГЛЯДИ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ НА  

КЛАСНО-УРОЧНУ СИСТЕМУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

 

Сема П.С., студентка Глухівського національного 

педагогічного університету ім. О. Довженка 

Керівник: Кочубей Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент 

Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка) 

(м.Глухів) 

 

Анотація: у статті розглядається, одна з найпоширеніших форм навчання у системі 

освіти багатьох країн світу, класно-урочна система, яка являє собою формування учнів у 

класи, які зберігають свій склад протягом встановленого періоду часу (зазвичай навчального 

року), і де провідною формою проведення занять є урок, що проводиться за спеціально 

розробленими методиками. 

Мета дослідження полягає в цілісному системному й комплексному аналізуванні та 

узагальненні процесу розвитку класно-урочної системи, обумовленої особливостями її 

структури та змісту. 

Актуальність проблеми визначається змінами, що відбуваються сфері класно-урочної 

системи навчання та її нововведеннями.  

Предмет дослідження: розвиток сучасної класно-урочної системи, її переваги та 

недоліки. 

Об’єкт дослідження: особливості класно-урочної системи навчання. 

Ключові слова: класно-урочна система, урок, учень, вчитель, середня освіта. 

Якісні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, не можуть обійти стороною 

систему загально середньої освіти, яка в даних умовах повинна змінюватися, щоб бути 

здатною задовольнити нові соціальні потреби суспільства і держави, що розвиваються.  

З цією метою в багатьох школах прикладається достатньо зусиль для визначення нових 

перспективних напрямків щодо перебудови системи освіти, а також її удосконалення. 

З'являються нові типи навчальних закладів (ліцеї, коледжі, гімназії, освітні комплекси і т.д.), 

розширюється мережа спеціалізованих шкіл, окремих класів, відкриваються школи та класи з 

поглибленим вивченням окремих предметів тощо. 

На думку М. Фіцули, класно-урочна система – це організація навчального процесу, при 

якій навчальна робота здійснюється з групою дітей, відповідно до їхнього віку та рівня 

підготовки, за певним розкладом, де основною формою навчання є урок. 

Найбільшого поширення класно-урочна система навчання набула в XVII столітті, 

основи якої були розроблені та утілені у практичну систему Я. А. Коменським. Педагог був 

упевнений, що в справі виховання дітей повинні спрацьовувати закони природи. На основі 

цього переконання Я. А. Коменський започаткував власний метод навчання, а також 

запропонував ряд показників, які могли застосовуватися для оцінки роботи педагога та його 

підопічних. Свої ідеї автор виклав у великій кількості творів, найбільш повним з яких є 

«Велика дидактика». Різні аспекти сформованої класно-урочної системи, включаючи 

проблеми пізнавальної діяльності учнів, індивідуалізації освітнього процесу і організації 

диференційованого навчання школярів в її парадигмі, висвітлені в численних монографіях і 

наукових працях Г.М. Александрова, Ш.А. Амонашвілі, Б.К. Бабанського, С.Я. Батишева, 

В.П. Беспалько, П.П. Блонського, Д.Н. Богоявленського, А.А. Бударного, тощо. 
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Проблема полягає в тому, що педагогічні можливості вчителя обмежені певними 

строгими рамками класно-урочної системи, які несуть у собі, на нашу думку, ряд протиріч: 

невідповідність між колективною формою навчання учнів класу і глибоко особистісною 

формою засвоєння навчального матеріалу кожною дитиною протягом уроку, його 

індивідуальних потреб, можливостями та інтересами в освіті. Таких прикладів можна 

навести безліч. 

Методами вирішення даних проблем є: 

- зменшити кількість учнів у класах заради того, щоб учитель зміг приділити час 

кожному і пояснити, пройдений та незрозумілий, на уроці, матеріал; 

- урізноманітнити урок за допомогою цікавих ігор, табличок, карток, схем;   

- зменшити кількість домашніх завдань, особливо коли матеріал складний, учень 

навряд чи буде робити його із задоволенням. 

З точки зору дидактики, яскравим є твердження М. Скаткіна: „Урок – більш-менш 

закінчений відрізок, або „клітинка”, педагогічного процесу. У ньому, як сонце у краплі води, 

відображаються всі його сторони. Якщо не всі, то значна частина педагогіки концентрується 

в уроці”. Завдання уроку: освітні, розвиваючі та виховні. Сучасний урок є обличчям 

педагогіки та методики навчання, а також основна та найбільш поширена структурна 

одиниця класно-урочної системи навчання в основній школі. 

Варто зазначити, що сучасна класно-урочна система не є ідеальною формою організації 

навчально-виховного процесу. Вона має певні як об’єктивні, так і суб’єктивні недоліки, над 

усуненням яких працюють методисти, педагоги та вчителі-практики.  

Ю. Мальований звертає свою увагу на недостатній зворотній зв'язок між школярами та 

вчителем на всіх етапах навчання, а також на обмежені можливості розвитку індивідуальної 

роботи та колективної  діяльності учнів. 

М. Скаткін доводить, що класно-урочна система, орієнтована на середнього учня, 

спричиняє певні труднощі для слабких та може затримувати розвиток набутих здібностей у 

більш сильних, організовує індивідуальну пізнавальну діяльність учня й не стимулює 

розвиток колективізму, а також не забезпечує організоване спілкування між учнями старших 

та молодших класів. 

Останнім часом в українській педагогіці та практиці шкільної освіти чітко 

спостерігається тенденція відходу від традиційного уроку як класичної форми навчального 

заняття, тобто зростає кількість інноваційних форм занять (інтерактивних чи 

індивідуальних). Сьогодні у деяких закладах освіти, наприклад у приватних школах, 

проявляється тенденція часткової зміни стандартного уроку на комбіновані форми 

організації навчального процесу: практичні ігри, навчально-дослідні роботи; спостерігається 

поява дистанційних форм навчання, зменшення кількості школярів, скорочення тривалості 

уроків, тощо.  

Варто зазначити, що всі дані новітні технології не замінять основної ознаки класно-

урочної системи, вчителя, та не зможуть применшити його ролі у сфері освіти, адже він є 

активним носієм соціального досвіду, забезпечує опанування школярами змісту освіти, 

планує й організовує навчально-практичну діяльність учнів. Нині класно-урочна система 

розвивається й вдосконалюється, але у своїй основі залишається класичною та незмінною. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ  

КАРАНТИНУ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ  

УКРАЇНИ ХВОРОБИ COVID-19 

 

Халілова С.Д., вчитель математики І категорії  

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22  

(м. Харків) 

Розповсюдження COVID-19 привело до значних змін в роботі всіх сфер 

життєдіяльності, особливо у галузі освіти. У зв’язку з оголошення про початок карантину в 



 

109 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

березні 2020 року стало актуальним  питання  організації  процесу  навчання  в  закладах  

освіти  за допомогою  інформаційно - комунікаційних  технологій.  В умовах обмеженого 

спілкування вчителя з учнями, необхідно організувати навчальний процес таким чином, при 

якому рівень якості отриманих знань учнями, не постраждає. У такій ситуації особливо 

гостро постало питання організації підготовки до складання зовнішнього незалежного 

оцінювання (далі–ЗНО), адже це найвідповідальніший етап у шкільному житті кожного учня. 

Наказ міністерства освіти і науки України від 07.12.2018  № 1369, встановив, що 

атестація у формі ЗНО з математики є обов'язковою для здобувачів повної загальної 

середньої освіти. Математика – складний навчальний предмет, який потребує багато уяви, 

логіки, пам’яті та багато іншого, і освоїти його самостійно, сухим вивченням теорії, дуже 

важко для учнів. 

Підготовка до ЗНО – складна, кропітка і відповідальна робота. Особливу увагу 

заслуговують якісні завдання, виконання яких передбачає не просто пошук правильної 

відповіді, а й вибудовування чіткої логіки його обґрунтування. Учні повинні звикнути до 

того, що мають важливе значення не лише їхні знання, а й організованість, уважність, уміння 

зосереджуватися. Очевидно, шо програма з математики досить об'ємна, тому підготовку 

необхідно починати заздалегідь. Організовуючи, при цьому чіткий графік занять, 

комбінуючи вивчення теорії та практичні заняття.  

Підготовка учнів починається з роботи з різними видами тестових завдань, 

систематичного повторенні матеріалу, що вивчається. Для цього використовується завдання 

з вибором однієї чи кількох правильних відповідей, завдання з короткою та розгорнутою 

відповідями, виконання тестів в умовах карантину здійснюється за допомогою онлайн 

платформ, таких як «Google Forms», «Kahoot», «Quizizz», «МійКлас» та ін. Оскільки 

розв’язування задач під час виконання тесту ЗНО не передбачає застосування калькуляторів 

та інших обчислювальних засобів, то удосконалення вмінь та навичок усних обчислень має 

здійснюватися на кожному занятті, вправами на усний рахунок, які цілком можливі при 

проведенні заняття у вигляді онлайн відеоконференції. 

Як ніколи, важливу роль відіграє самостійна підготовка учнів до ЗНО. У процесі 

самостійної підготовки в умовах карантину складність полягає не у пошуку джерел, а в 

правильній систематизації інформації. Для цього у нагоді стануть онлайн платформи для 

підготовки до ЗНО з математики. Такі платформи дублюють методи шкільної програми, 

вони складаються з теорії, роз'яснення практичних завдань, домашніх завдань на самостійне 

опрацювання та набір тестів. Існує низка переваг онлайн-курсів: гнучкий графік занять; 

можливість працювати дистанційно; різноманітність курсів за способом подачі матеріалу.  

PISA на основі багаторічних досліджень якості освіти, проведених у понад 80 країнах 

світу, надає такі рекомендації: диференційоване навчання; мислити, а не оволодівати 

інформацією; баланс між «чистою» та прикладною математикою; задачі, задачі, задачі; 

урізноманітнення навчальних завдань; застосування інноваційних засобів навчання. Все це 

втілюється через онлайн-платформи які допомагають підготуватися до зовнішнього 

незалежного оцінювання. Із кожним роком в Україні  таких ресурсів з’являється дедалі 

більше. Пропонуємо звернути увагу на декілька зручних безкоштовних сервісів для 

підготовки до тестування з математики. 

EdEra — освітня українська платформа, яка створює онлайн-курси та навчальний 

контент для широкої аудиторії з найрізноманітніших тем. «Математика: арифметика, 

рівняння та нерівності» — перший курс з математичного циклу, розрахований на 6 тижнів, 

усього 15 лекцій, велика кількість теоретичних, тестових і домашніх завдань. Окрім тестових 

завдань у середині курсу є ще проміжні модулі, тести та фінальний іспит. Учням викладають 

як теорію, так і методику розв’язання задач і рівнянь, цьому приділяється найбільше часу.  

Курс «Метаматика» від iLearn, курс з математики від «Освіта-Онлайн», які містять 

відео, детальні конспекти з формулами і термінами, приклади розв’язання задач. Урок 

починається з «вхідного» тесту, а на завершення розбираються приклади із ЗНО минулих 
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років, даються домашні завдання. На сайті також є шкала успішності, де можна бачити свій 

прогрес у навчанні. 

Prometheus, курс складається з 9 тижнів і 19 тем від «Алгебра. Початок аналізу» до 

«Геометрія. Планіметрія. Стереометрія». Між лекціями є тестові завдання для закріплення 

вивченого. Окрім завдань з математики, на курсі є допоміжні відео з корисними 

рекомендаціями для підготовки до ЗНО та конспекти лекцій кожного тижня. Якщо 

виникають запитання, є можливість обговорити їх на форумі як з викладачем, так і з іншими 

слухачами курсу. 

На сьогоднішній день, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, онлайн формат - це 

найзручніший інструментарій для бажаючих займатися посиленою підготовкою до ЗНО з 

математики. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ  

ФАХІВЦІВ-ФІНАНСИСТІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ  

 

Ямкова Т.А., викладач економічних дисциплін  

ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та  

землевпорядкування Національного авіаційного університету»  

(м.Київ) 

 

Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх фахівців потребує 

вдосконалення не тільки змісту, форм, методів, засобів навчання, а й інструментів та 

процедур оцінювання результатів навчальних досягнень студентів. Сьогодні в умовах 

дистанційного навчання для об'єктивного контролю  якості знань та умінь студентів, зокрема 

економічних спеціальностей важливо використовувати сукупність різних методів та форм 

педагогічного контролю. 

При дистанційному навчанні використовуються різні види педагогічного контролю. 

Вони поділяються за часом: 

- попередній контроль виявляє початкові знання студентів, до початку навчання; 

- поточний контроль дозволяє визначити рівень засвоєних знань (проводитися може 

після кожного заняття або після нових вивчених понять); 

- тематичний контроль виявляє рівень засвоєння теми або розділу (проводиться після 

вивчення певної теми); 

- підсумковий контроль дозволяє визначити засвоєння знань з предмета в цілому (він 

проводиться в кінці навчання і переважно в очній формі).  

Під час дистанційного навчання для перевірки знань та умінь студентів-фінансистів з 

таких фахових дисциплін як «Податкова система», «Економіка підприємства»,  «Гроші  і 

кредит», «Фінанси» та інші ми широко використовуємо такі методи і форми контролю, як 

практичні та ситуаційні завдання (задачі), комп'ютерне тестування, усну презентацію та есе.  

Серед найбільш поширених засобів педагогічних вимірювань, що ми використовуємо 

для перевірки знань та умінь студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» є практичні або ситуаційні завдання (задачі). Практичні та ситуаційні завдання 

дають можливість об'єктивніше визначати рівень знань і готовність  студентів до практичної 

діяльності, сформованість таких важливих інтелектуальних умінь як аналіз і синтез, 

узагальнення, порівняння, використання знань у нестандартних умовах. Це зумовлено 

практичною спрямованістю викладання ряду фахових дисциплін, а також тісним 

взаємозв’язком навчального матеріалу зі змістом фінансово-господарської діяльності 

підприємства чи установи.  

Однією з сучасних форм контролю, яка відповідає специфіці дистанційного навчання, є 

метод тестування, основою якого є тест, що визначається як система завдань специфічної 

форми, певного змісту, зростаючої складності, що дозволяє якісно оцінити  структуру і 

виміряти рівень підготовленості студентів.  
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Тести в даний час вважаються найбільш об'єктивним засобом (інструментом) 

оцінювання рівня знань та дозволяють неупереджено оцінити навчальні досягнення 

студентів. Головною перевагою оцінювання знань студентів за допомогою тестування є 

можливість охоплення тестовими завданнями значних обсягів навчального матеріалу. Для 

ефективного тестового оцінювання навчальних досягнень студентів важливо 

використовувати різнорівневу систему тестових завдань, так як застосування в тесті тільки 

завдань однієї форми призведе до одноманітності тесту і його неефективності. 

Оцінити якість підготовки студентів дозволяє й усна презентація – метод наочного 

представлення короткої доповіді з конкретного питання (теми) з використанням 

аудіовізуальних і мультимедійних засобів. Відзначимо, що під час усної презентації викладач 

може оцінити і рівень сформованості професійних компетентностей у студента, а також і 

визначити широкий спектр таких вмінь, як публічна презентація роботи, здатність 

обґрунтувати та довести свою точку зору, логічність та аргументованість викладення 

матеріалу, спроможність до представлення матеріалу у стислому вигляді, ефективність 

використання графічних схем, рисунків тощо.  

Поширеним методом контролю знань студентів є есе. Науковці визначають есе як 

самостійну письмову роботу студента на тему, запропоновану викладачем (тема може бути 

запропонована також студентом, але обов‘язково повинна бути погоджена з викладачем).  

Завдання на твір-есе може бути сформульоване у вигляді теми-питання або теми-

інструкції, а може і у вигляді переліку взаємозалежних питань-тез, які треба розкрити. 

Звичайний обсяг такого твору для рубіжного контролю – 2-3 сторінки. В інструкції повинні 

бути чітко сформульовані вимоги до твору і критерії його оцінки (вони подібні до тих, що 

використовуються при оцінюванні виконання дискусійних завдань). 

Есе є завданнями із відкритими відповідями і використовуються для перевірки рівня 

здатності проаналізувати, інтегрувати, оцінити або висловити ідеї, тобто рівня продуктивної, 

творчої складової пізнавальної діяльності студентів. У своїх відповідях вони вільні 

вирішувати, як підійти до поставленої проблеми, який фактологічний матеріал використати, 

як побудувати відповідь та якою мірою акцентувати кожен аспект відповіді. 

Таким чином, в процесі дистанційного навчання контроль навчальної діяльності 

студентів повинен здійснюватись із використанням різних форм, методів, інструментів, які 

забезпечать об’єктивність результатів оцінювання навчальних досягнень студентів.  

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ 

 ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»  

СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Бернацька Г.С., завідувач навчально-методичного кабінету,  

викладач іноземної мови Технолого-економічного коледжу  

Миколаївського НАУ, спеціаліст вищої  категорії 

(м.Миколаїв) 

 

Анотація: У статті надано обґрунтування доцільності використання методу кейсів під 

час викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» студентам 

економічних спеціальностей та доведено ефективність використання даного методу у 

формуванні ключових комунікативних навичок. 

Постановка проблеми: Сьогодні стало цілком очевидно, що вивчення іноземної мови 

студентами немовних спеціальностей, що включає в себе лише читання та переклад 

професійно-орієнтованих текстів, а також вивчення професійної лексики граматичних та 

синтаксичних конструкцій, не сприяє в достатній мірі формуванню комунікативних умінь та 

навичок, розвиткові відповідної соціокультурної компетенції. Сучасні умови вимагають від 

викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням переоцінки свого ставлення 

стосовно дотримання установленої схеми викладання та подачі навчального матеріалу. 
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Перед ними гостро постала проблема пошуку та успішного втілення нових підходів та 

методів до організації та активізації всього навчального процесу.Таким чином, вибір теми 

даної роботи зумовлено потребою у дослідженні та визначенні найбільш ефективних 

інноваційних методів викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, що 

дозволить готувати висококваліфікованих спеціалістів з високим рівнем володіння 

іноземною мовою як засобом професійної комунікації для повноцінного обміну 

інформацією, ознайомлення з новими технологіями та ділового спілкування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Педагогічна література дає визначення 

методів навчання як «упорядкованих способів діяльності вчителя й учнів, спрямованих на 

ефективне розв’язання навчально-виховних завдань». Метод навчання виступає 

«інструментом діяльності вчителя для виконання керівної функції - навчання». Реалізація 

методу навчання здійснюється через використання ряду прийомів навчання, різноманітних 

підходів до робочих технік. «Прийоми навчання – сукупність конкретних навчальних 

ситуацій, що сприяють досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретного методу». 

Однак, викладачі іноземних мов часто застосовують перевірені часом стандартні навчальні 

методи та не враховують вимог, що змінюються.  

Дослідження суті методу навчання доводять, що більшість вітчизняних (Н. Волкова, М. 

Фіцула) і зарубіжних (І. Харламов) науковців опираються на трактування цієї категорії як 

упорядкованого способу взаємопов’язаної діяльності учителя/ викладача та учнів / студентів, 

спрямованого на досягнення окреслених навчально-виховних завдань. Як свідчить 

практичний досвід роботи викладачів іноземної мови у немовному ВНЗ, більшість студентів 

вважає найголовнішим навчитися спілкуватися і висловлювати свої власні думки, а 

найкраще запам’ятовується той матеріал, який вивчається та опрацьовується під час роботи з 

вправами, призначеними на розвиток мовленнєвої діяльності. Чим більше спілкуються та 

розмовляють студенти, тим краще організованим та інформаційно- наповненим стає заняття 

з іноземної мови. 

Основний матеріал: Однією з найактуальніших проблем при викладанні іноземної мови 

є відбір змісту мовного матеріалу, а також методів навчання. Методи навчання студентів 

коледжів  мають сприяти розвитку комунікативних навичок, формуванню загально 

навчальних навичок, розвитку самостійної, пошукової діяльності, формуванню естетичних 

поглядів, підвищенню рівня компетенції, зацікавленості в дисципліні, пошуковій роботі. Такі 

методи включають інтерактивні методи вивчення іноземної мови. Інтерактивне навчання – 

це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Воно передбачає конкретні та 

прогнозовані цілі. Кейс-метод (з англ. case study) – яскравий приклад інтерактивних 

технологій, який є надзвичайно ефективним в процесі навчання. Він відомий у вітчизняній 

освіті як метод ситуативного навчання на конкретних прикладах. Найбільш широко кейс-

метод застосовується під час вивчення економіки та бізнес-наук. Використання кейс-методу 

також здобуло широкого поширення у педагогіці, медицині, юриспруденції, математиці, 

культурології та політології. Слід відзначити також значення використання цього методу і у 

процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням студентам коледжів, 

оскільки він сприяє формуванню у студентів комунікативної компетенції, здатності вести 

діалог, використовувати набуті знання під час професійної діяльності. 

Батьківщиною кейс-методу є США. Використання цього методу в навчальній системі 

США розпочалося на початку ХХ століття в галузі права і медицини. Однак провідна роль у 

поширенні цього методу належить Гарвардській школі бізнесу. На початку 20-х років 

минулого століття декан Гарвардської школи управління бізнесом Дін Донхем переконав 

своїх колег-викладачів використовувати цей метод на заняттях. 1921 року у Гарвардській 

школі бізнесу було видано перший збірник кейсів. «Новий» метод мав неабиякий успіх і 

поступово перетворився на основний метод навчання на факультеті. Навчання відбувалося за 

схемою, коли учні-практики пропонували конкретну ситуацію (проблему), а потім робили 

аналіз проблеми та надавали відповідні рекомендації.  
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Гарвардська школа бізнесу подає таке визначення кейс-методу: «Метод навчання, за 

яким студенти беруть участь у безпосередньому обговорення ділових ситуацій і задач. Ці 

кейси, зазвичай, підготовлені в письмовій формі та сформульовані, виходячи з досвіду 

реальних людей, що працюють у сфері підприємництва, читаються, вивчаються та 

обговорюються студентами. Вони є основою для проведення бесіди, дискусії  групі під 

керівництвом викладача. Тому кейс-метод є одночасно і особливим видом навчального 

матеріалу, і особливим способом використання цього матеріалу в навчальному процесі». 

Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які автор описав для 

того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, підштовхнути студентів до 

обговорення та аналізу ситуації, до прийняття рішень. 

Для вивчення іноземної мови студентами коледжу велику цінність являє собою сам 

процес аналізу мовної ситуації та пошуку її вирішення, розвиток їх здатності приймати 

рішення в невизначеній ситуації, що в свою чергу потребує особливої організації процесу 

викладання іноземної мови. 

За своїм цільовим призначенням він являє собою найчастіше практично-проблемний 

метод. Кейси можуть бути різними за обсягом та змістом, що залежить від мети вивчення 

іноземної мови, від рівня знань та вмінь студентів, а також від того, якої допомоги необхідно 

надавати в процесі прийняття рішень. При конструюванні кейсів спостерігається перевага 

одного з джерел, тому ця обставина може бути покладена в основу класифікації кейсів. Так, 

всі кейси умовно поділяються на: науково-пошукові, орієнтовані на здійснення пошукової 

діяльності; практичні, які відображають реальні життєві ситуації; навчальні, завданням яких 

є організація навчального процесу. 

Науково-пошуковий кейс виступає моделлю для отримання нових знань про ситуацію 

та поведінку в ній. Його навчальна функція зводиться до навчання навичкам наукового 

дослідження за допомогою методу моделювання.  

Практичний кейс має на меті детальне відображення життєвої ситуації. Таким чином, 

цей кейс створює практичну модель ситуації. Навчальне призначення практичного кейсу 

полягає у тренінгу студентів з даної лексико-граматичної теми, закріпленню знань, умінь та 

навичок, прийнятті рішень в конкретній мовній ситуації.  

Навчальний кейс відображає типові мовні ситуації, які найчастіше зустрічаються в 

реальному житті, і з яким доведеться стикатися студенту в професійній діяльності. При 

цьому на перше місце виходять навчальні та виховні завдання. 

Будь-який кейс містить: ситуацію (будь-яка проблема, історія з реального життя, 

випадок); контекст ситуації (історичний, хронологічний, особливості дій учасників ситуації); 

коментарі до ситуації; завдання для роботи з кейсом; додатки.  

 Кожен кейс повинен відповідати таким вимогам: 

1) бути наближеним до реального життя; 

2) бути оформленим так, щоб дозволив встановити зв'язок з накопиченим 

життєвим досвідом, а також з майбутніми життєвими ситуаціями професійної діяльності 

студентів; 

3) надавати можливість інтерпретації з точки зору учасників; 

4) містити проблеми і конфлікти; 

5) мати можливість вирішення в умовах часових обмежень та індивідуальних 

знань, навичок та здібностей студентів; 

6) допускати різноманітні варіанти рішень. 

Виділяють наступні основні етапи створення кейсів: 

 визначення мети створення кейсу; 

 ідентифікація конкретної реальної ситуації відповідно до мети; 

 проведення попередньої роботи з пошуку джерел інформації для кейсу; 

 збір даних з використанням різноманітних джерел; 

 підготовка первинного варіанту представлення матеріалу кейсу; 

 отримання дозволу на публікацію кейсу; 
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 обговорення кейсу із залученням якнайширшої аудиторії; 

 підготовка методичних рекомендацій щодо використання кейсу. 

Аналіз матеріалу може проводитися,беручи до уваги конкретного питання або 

охоплювати всі аспекти ситуації, що залежить від визначення завдання. Якщо кейс об’ємний, 

то знайомство з ним відбувається заздалегідь у вигляді самостійної роботи студентів. На 

цьому етапі відбувається також занурення в спільну діяльність, коли ставиться завдання, яка 

полягає в формуванні мотивації до спільної діяльності.  

Обговорення різних варіантів вирішення проблеми відбувається в групах (3-5 осіб). 

Викладач контролює цей процес. Цей крок передбачає організацію спільної діяльності, 

основним завданням якої є організація діяльності з вирішення мовної проблеми. 

Відбувається інтерактивний процес прийняття рішень. Опанування навичок вести дискусію, 

висловлювати свою думку, аргументувати, доводити, заперечувати може відбуватися на 

заняттях з іноземної мови на основі невеликих кейсів.  

Презентація вирішення може надаватися в усній або в письмовій формі. Після усної 

презентації викладач організовує обговорення виступу, спрямовуючи його в потрібному 

напрямку за допомогою питань. На цьому етапі відбувається аналіз і рефлексія спільної 

діяльності, основне завдання яких полягає в прояві навчальних та освітніх результатів 

роботи з кейсом, аналіз ефективності організації заняття з іноземної мови, визначення 

завдань для подальшої роботи.  

Одним з перших, хто звернув увагу на потенціал метода case study, став Девід Коттон, 

автор серії підручників Market Leader, матеріали яких використовуються під час занять з 

іноземної мови за професійним спрямуванням студентів економічним спеціальностей. Однак 

слід зауважити, що крім підручника Девіда Коттона, на ринку учбової літератури фактично 

відсутні роботи з даної теми. Причиною цього є важкий, трудомісткий процес підготовки 

конкретної ситуації. Викладач іноземної мови повинен вирішити дві проблеми: вибір 

ситуації зі світу бізнесу та методична обробка даної ситуації, тобто її адаптація до потреб 

викладання іноземної мови.  

Використання кейс-методу висуває високі вимоги до рівня підготовки студентів. З 

одного боку, вони повинні мати певні знання зі спеціальних предметів, щоб вирішити кейс, а 

з іншого боку, володіти іноземною мовою на рівні В2-С1. 

В діалектичному пізнавальному процесі різноманітні пояснення, оцінки, емоції 

учасників розмови обговорюють, перевіряють, ставлять під сумнів та підтверджують і 

використовують як внесок в спільний пошук істини. Таким чином, обов’язковим прийомом є 

постійний перехід від емпіричного досвіду до наукового пізнання, від конкретного досвіду 

до теоретичного пояснення. Саме в цьому і полягає методологічне значення кейс-методу у 

викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. 

Увесь процес підготовки кейсу базується на навичках і вміннях роботи з 

інформаційними технологіями, що дозволяє актуалізувати наявні знання, активізує науково-

пошукову діяльність. Кейс-метод сприяє розвитку самоаналізу, а також аналітичних, 

практичних, творчих, комунікативних, соціальних навичок студентів. 

Для викладача іноземної мови використання «західних кейсів» дає можливість 

познайомити студентів з реаліями закордонного світу бізнесу, нормами ділової західної 

культури.  

Використання метода конкретних ситуацій дозволяє: 

 враховувати навчальні та особисті інтереси та потреби студентів, їх індивідуально-

психологічні особливості; 

 здійснювати контроль знань з іноземної мови; 

 застосовувати всі форми аудиторної роботи зі студентами: індивідуальну, парну, 

групову, фронтальну; 

 розвивати всі види мовної діяльності: читання (оглядове, селективне, детальне), 

говоріння (монологічна та діалогічна мова), письмо (складання плану, написання есе і т.ін.), 

аудіювання та переклад; 
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  здійснювати міжпредметні зв’язки. 

 

ЯК ВТРИМАТИ УВАГУ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ОНЛАЙН ЗАНЯТТЯ 

 

Торяник Л.О., викладач інформатики вищої категорії  

ВСП «Сумського фахового коледжу НУХТ» 

(м.Суми) 

 

Дистанційне навчання – це виклик для всього світу. Багатьом освітянам довелося 

опановувати методи та прийоми ефективного онлайн навчання в досить короткий термін. Під 

час проведення онлайн занять важливо вміти утримувати увагу студента. У статті наведено 

ряд прийомів, які дозволять викладачу впоратися з цією непростою задачею. Розглянуті 

шляхи роботи зі студентами для утримання їхньої уваги,  що дозволить більш ефективно 

проводити навчання в умовах карантинних заходів. 

Дистанційне навчання – це виклик не лише для студентів, але й для викладачів. 

Організувати якісне онлайн навчання, заряджати мотивацією і бути готовим до технічних 

проблем – це справді непросто. 

В умовах жорсткого карантину опинився весь світ, в тому числі й освіта. Напрацювань 

і досвіду роботи дистанційно було досить мало. Довелося кожному викладачу самостійно 

вибудовувати шляхи й методи проведення онлайн заняття, долати безліч труднощів та 

перешкод. 

На мою думку, найскладнішим у дистанційному навчанні виявилось уміння втримувати 

увагу крізь екран. Шляхом практичних експериментів, відвідуванням великої кількості 

вебінарів, обговорюванням з колегами проблем, які виникали під час проведення 

дистанційного навчання, було визначено ряд підходів. 

Під час заняття єдина людина, яка повністю включена в процес – це викладач. 

Студенти періодично відволікаються, у них може бути нестабільний Інтернет, щось 

недочули, не зрозуміли. Тому обов’язково повинен бути ресурс, на якому будуть збережені 

всі матеріали заняття, з поясненнями та коментарями викладача, можливо навіть і запис 

самого заняття. Це дасть змогу все згадати, а декому і зрозуміти певні завдання. 

Під час онлайн заняття необхідно підтримувати зоровий контакт. Потрібно намагатися 

систематично дивитися в камеру, що сприймається кожним учасником, як додатковий 

елемент контролю. 

Непогано для утримання уваги працює керування голосом, певною гучністю. Будь-яке 

підняття або опускання гучності буде привертати увагу. Ті студенти, які просто включилися 

у заняття, а самі в цей час займаються своїми справами, під час зміни гучності звернуть 

увагу на те, що ж відбулося. Не треба боятися пауз в онлайн лекціях, їх також можна 

використовувати як елемент привернення уваги. Пауза досить сильний інструмент. Якщо 

задали аудиторії питання, не треба поспішати одразу давати відповідь. Нехай пауза 

затягнеться, це спричиняє певний дискомфорт у слухачів. Звичайно вона не повинна тривати 

вічно, оптимально 15 секунд. Поставили запитання, дайте можливість подумати, сформувати 

відповідь. 

Ще одним з інструментів є залучення учасників до дискусій між собою. Кожен може 

поділитися своїми досягненнями, розв’язаннями, надати варіанти відповіді. Потім 

влаштувати якесь інтерактивне голосування і визначити найкращих доповідачів. 

Найбільше студентам подобається використання «чорної скриньки». Це може бути 

будь-яка активність, яка буде оцінена в кінці заняття. Наприклад, бліцопитування, відповіді 

на запитання, інтерактивні вправи й таке інше. Студенти, які набрали найбільшу кількість 

балів (або визначену наперед кількість балів) отримують оцінку. Можна змінювати умови 

кожної «чорної скриньки». Наприклад, сьогодні за три найцікавіших запитання, або 

найактивніші отримають додатковий бал до тесту, тощо. Це зацікавить аудиторію. 
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Не обов’язково всю пару проводити онлайн. Доцільним буде на початку заняття дати 

якусь невеличку інтерактивну вправу, провести опитування, тест на будь-якій платформі 

дистанційного навчання, яку ви використовуєте (Moodle, LearningApps.org, KAHOOT!, 

onlinetestpad та інші) і під час онлайн включення провести аналіз цього завдання, дати 

відповіді, або заслухати охочого студента. 

Цікавою стратегією є зміна місця проведення онлайн заняття. Тільки для того, 

аби дізнатися, де ж сьогодні буде проведена лекція, студент захоче її відвідати. 

Під час самого заняття викладачу краще рухатися, бо стаціонарна картинка присипляє. 

Якщо лектор сидить, то і в цьому випадку можна змінювати положення: відхилитися на 

спинку крісла і подискутувати, нахилитися вперед — це актуалізує увагу. Краще, якщо 

видно вашу міміку і жести. 

Не менш важливо в кінці кожного заняття разом підсумувати, що і чому ви сьогодні 

робили. 

Поєднання таких прийомів робить онлайн заняття цікавішим для студентів, не 

перетворюючи його на  гру. І хоча дистанційне навчання не є заміною очного та ніколи не 

планувалось на довгострокову перспективу, воно може стати ефективним інструментом не 

лише під час карантину. 

 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Скрипачук О.П., викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії 

ВНЗ «Перший Київський медичний коледж»  

Данилова  О.О., викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії 

ВНЗ «Перший Київський медичний коледж»  

(м.Київ) 

 

Швидкі темпи впровадження цифрових технологій призводять до переформатування 

різних сфер суспільної діяльності, в тому числі і освіти. Масове впровадження дистанційної 

освіти має як свої недоліки, так і переваги.  

Перш за все, дистанційне навчання може бути ефективним за умови високої мотивації 

здобувача знань, що має місце у закладах професійної освіти. Тому дистанційне навчання 

може бути якісною освітньою технологією для сформованих особистостей, що мають певні 

цілі та можливості їх  досягати, мають навики самодисципліни та самостійного навчання. 

Учні школи, як правило , такої мотивації не мають. Проте, як казав Едуард Гіббон: «У 

кожної людини буває два виховання: одне, яке йому дають інші та друге, більш важливе, яке 

він дає собі сам». Тому самонавчання є важливою функцією особистості, яку треба 

опанувати. Дистанційна форма освіти може бути комфортною, так як людина сама 

контролює темпи, об’єми пізнавальної діяльності, працює в зручних умовах та обирає час 

навчання.  

Державі така форма організації освітнього процесу дає можливість економити на 

утриманні закладів освіти. З часом впровадження дистанційного навчання дасть можливість 

зменшити кількість викладачів та вчителів.  

Загалом, матеріальні затрати при впровадженні дистанційної форми навчання лягли на 

плечі суб’єктів цього процесу: викладачів та студентів. Адже ефективна організація 

навчального процесу  можлива при наявності відповідних гаджетів, програмного 

забезпечення, якісного інтернету, безперебійної подачі електроенергії. Тому в сучасних 

умовах  навчальний процес залежить від дуже багатьох додаткових факторів, що можуть 

стати перепоною для проведення запланованого заняття.  

Швидке впровадження дистанційного навчання виявило деякі психологічні проблеми. 

Зміни режиму дня та розпорядку членів родини, цілодобове знаходження в одному 

приміщенні досить часто викликають психологічний дискомфорт. Окрім того, всі члени 

родини, які приймають участь у дистанційному навчанні, повинні мати власний гаджет та 
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індивідуальне приміщення для заняття. Відсутність цих умов робить освітній процес 

недостатньо якісним. Порушення процесу соціалізації, відсутність нормальних 

взаємовідносин з викладачами та однокурсниками теж негативно впливають на 

психологічний стан людини.  

Окрім того, викладач є для студента не тільки носієм професійних знань та вмінь, але 

ще й взірцем спеціаліста, людиною, яка сприяє становленню морально-етичних якостей 

професіонала та особистості. «Виховання має пріоритет над освітою, людину створює 

виховання», - Антуан де Сент – Екзюпері. Дистанційна освіта, на жаль, практично повністю 

виключає виховний процес формування повноцінного члена суспільства та фахівця, робота 

якого, перш за все, ґрунтується на загальноприйнятих моральних принципах. Особистість 

викладача грає першочергову роль у формуванні спеціаліста.  «Учень – це не посудина, яку 

треба заповнити, а факел, який треба запалити. А запалити факел може лише той, хто сам 

палає», -  Плутарх. Тому в медичній галузі лише дистанційне навчання не може бути якісною 

освітньою технологією.  

Людина є соціальною істотою, і в щоденній тісній взаємодії з іншими людьми вона 

шліфує свої особистісні якості. Тому соціальне дистанціювання, обмеження контактів між 

людьми, дистанційне навчання справили досить істотний негативний вплив  на психічну 

сферу діяльності людини. Фізичне здоров’я учасників дистанційного навчання теж може 

постраждати, якщо не будуть встановлені науково обґрунтовані норми перебування  людини 

перед монітором.  

Взагалі, дистанційна форма організації освітнього процесу може бути ефективна тільки 

в комбінації з очною формою навчання та обов’язковим відпрацюванням практичних 

навичок. При відсутності технології  доповнюючої реальності, яка дає можливість віртуально 

відпрацьовувати навички в умовах майбутнього робочого місця, практичне навчання для  

здобувачів професійної освіти є пріоритетним. 

Висновок: дистанційна форма організації навчального процесу може бути складовою 

професійної освіти як ефективний спосіб організації самонавчання та теоретичної 

підготовки. Професійні навички повинні відпрацьовуватися під контролем фахівця. 

Організація дистанційного навчання потребує методичних доопрацювань та науково 

обґрунтованих норм перед впровадженням в практичну діяльність з метою збереження 

здоров’я викладачів та студентів. 

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

 НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» 

 

Малахова Д.М., викладач ВСП «Ніжинського фахового коледжу  

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

(м.Ніжин) 

Анотація: У статті йдеться про використання на заняттях зарубіжної літератури 

інноваційних інтерактивних методів навчання, які забезпечують позитивну мотивацію 

здобуття знань, дають відчуття потреби в самоосвіті, формують стійкий інтерес до 

дисципліни, сприяють розвитку творчої особистості. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка 

має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 

студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного 

навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної 

взаємодії всіх студентів. Це співнавчання, взаємонавчання, де студент і викладач є 

рівноправними, різнозначними суб’єктами; розуміють, що вони роблять, рефлексують із 

приводу того, що знають, уміють і здійснюють. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми завдяки аналізу обставин і 

відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню 
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цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати 

справжнім лідером студентського колективу. 

Початковий етап заняття зарубіжної літератури передбачає  вдосконалення психолого-

педагогічних технологій у роботі викладача. Це і сугестивність – вплив педагога на студентів 

за допомогою навіювання не за допомогою розумних, логічних доводів, а по одній лише 

вимозі або пропозиції, які виходять від однієї особи або групи осіб. 

Афірмація (від лат. підтвердження) — коротка фраза, що містить вербальну формулу, 

яка при багаторазовому повторенні закріплює необхідний образ або установку 

в підсвідомості студента. 

Рефреймінг – чудовий інструмент, який дозволяє змінити точку зору студента на іншу, 

часом навіть протилежну, це переключення уваги здобувача освіти із негативного на 

позитивне. Для створення емоційної атмосфери заняття літератури можна використовувати 

музичне, малюнкове та поетичне вітання. 

Психологічна настанова – це внутрішня готовність студента сприймати ситуацію або 

діяти в ній. Формула заняття літератури така: творчість письменника + творчість викладача + 

творчість студента = заняття як новий твір мистецтва. 

Мінітренінг - сучасні студенти з цікавістю виконують ті види навчальної діяльності, які 

дають їм матеріал для роздумів, можливість виявляти ініціативу та самостійність, 

потребують розумового напруження, винахідливості та творчості. 

Рефреймінг - прийом, який дозволяє поглянути на ситуацію з іншого боку, під іншим 

кутом зору. Можна побачити позитивне навіть у несприятливій ситуації. Наприклад: Радіон  

Раскольников (Ф. Достоєвський роман «Злочин і кара») замість омріяного збагачення після 

вбивства лихварки отримав ув'язнення. Погляньте на цю ситуацію з іншого боку,  знайдіть в  

ній позитивне.  (Завдяки цьому він пізнав Бога та знайшов своє кохання – Соню 

Мармеладову). 

Пароль - прийом, який допомагає швидко пригадати матеріал попереднього заняття за 

допомогою ключових слів. Наприклад, ПІБ письменника, якій країні належить, рік 

народження, назва, жанр, ключові слова твору. 

Кластер - стратегія навчання, яка спонукає студентів вільно думати й відкрито 

висловлюватися на певну тему, спрямована на стимулювання  мислення про зв’язки між 

окремими поняттями. 

Плейкаст - інтерактивна листівка, оригінальний спосіб виразити себе, поділитися 

своїми  думками і настроєм. Плейкаст може слугувати предметом для створення проблемних 

ситуацій. Якщо з’єднати  в одне творіння слова, картинку, музику – і отримаємо свій 

маленький шедевр плейкаст. 

Карта персонажів - метод порівняння героїв. Студенти записують імена героїв у колах, 

їх характеристику – у трикутниках, а в прямокутниках наводять докази за текстом розповіді, 

що підтверджують ці характеристики. 

Дискусійна сітка Алвермана - використовується для навчання студентів дискусії. 

Записати в першу і третю колонки аргументи в захист тези і проти неї. Потрібно записати 

якнайбільше аргументів. 

 Блайднес – метод  спонукає студентів до логічного мислення, розвиває зв’язне 

мовлення. 

 «Рафт» – одна із стратегій розвитку критичного мислення для написання оригінальних 

текстів. Студенти люблять вигадувати та придумувати різні історії . Цей метод для них. Ви 

зможете оцінити не лише ваші зусилля, а можливості ваших вихованців щодо написання 

текстів. Основне завдання студента як творця: розповісти від імені обраного героя про себе 

чи про проблеми твору, вживаючись у відповідну роль. 

Метод «Піраміда твору» - це метод аналізу художнього твору, який будується за 

алгоритмом: Ім’я героя твору; Два слова, що описують героя;  Три слова, що описують місце 

подій; Чотири слова, що описують проблему; П'ять слів, що описують подію, яка 

відбувається з героєм упродовж сюжету; Шість слів, що описують подію, яка сприяє 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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переосмисленню проблеми; Сім слів, що описують подію, яка відбувається задля розв'язання 

проблеми; Вісім слів, що описують розв'язання проблеми. 

Метод «Стіч у малюнках» - студенти малюють чи схематично зображують певну подію 

твору, пояснюють сенс позначених символів. За допомогою нього добре засвоюється 

опрацьований матеріал. Розвивається творча уява, вміння систематизувати вивчене, 

встановлювати певні закономірності. 

Отже, інтерактивне навчання – така організація навчального процесу, за якої 

неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен студент має конкретне завдання, за 

виконання якого він повинен публічно відзвітуватися, або від його діяльності залежить 

якість виконання поставленого перед групою завдання. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ESA ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

 

Скриннік Н.А., кандидат філологічних наук,  

викладач вищої категорії, 

Максимовська Л.І, викладач вищої категорії, 

Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу 

(м. Харків) 

 

У статті представлено перспективний погляд на методику викладання ЕSА. Автор 

пояснює потенційні можливості сучасних навчальних матеріалів у поєднанні з елементами 

онлайн-освіти. У статті також визначено функціональні особливості сучасних інтернет-

технологій та їх ефективність у навчанні іноземних мов у коледжах технічного напрямку. 

Підкреслюється, що впровадження цих принципів у освітньому процесі покращує активність 

та мотивацію студентів коледжів та забезпечує їх компетентність як майбутніх фахівців. 

Сучасні принципи викладання мовних дисциплін мають за мету становлення так званої 

«вторинної мовної особистості» – людини нового менталітету з вербально-семантичним 

кодом багатоетнічного суспільства. Працюючи в єдиному просторі з європейськими 

колегами, українські науковці вивчають, асимілюють та покращують освітянські практики 

західних сусідів. Тож цілком логічним є факт того, що провідні науковці країн 

Європейського Союзу створили низку ефективних методик підвищення рівня мовленнєвої 

компетентності, щоб шляхом інтелектуалізації подолати будь-які бар’єри та налагодити 

соціокультурні й економіко-політичні зв’язки між усіма учасниками універсального 

об’єднання. 

Визначне місце серед європейських методик займає методика ESA, розроблена 

Джеремі Хармером наприкінці ХХ століття, у 1998 році. Серед публікацій, присвячених цій 

методиці, на особливу увагу заслуговують статті А. Гріччіної та І. Карпи. У першій мова йде 

про переваги європейської системи у порівнянні з традиційним викладанням англійської 

мови в України. Друга стаття присвячена дослідженню можливостей соціальної мережі 

Facebook та порадам для вчителів англійської мови.  

Метою даної роботи є дослідження ефективності методики ESA у порівнянні з 

традиційним викладанням іноземних мов та її застосування під час роботи студентів закладів 

фахової передвищої освіти. 

CEFR, система рівнів володіння іноземними мовами, передбачає, що основним 

критерієм засвоєння будь-якої мови є не лише здатність студента розпізнавати мову на слух, 

а й робити усні повідомлення, спілкуватися на широке коло тем та створювати письмові 

повідомлення у вигляді листів, рефератів тощо. Європейські методики спрямовано саме на 

розвиток цих навичок та вмінь.  

З появою методики ESA багато що змінилось. Її характерними рисами є наявність та 

комбінування трьох обов’язкових рівнів навчання: залучення, навчання та активації.  

Залучення (engagement) – це пробудження інтересу до теми, яка вивчається: 

обговорення відео, малюнків, аудіозаписів і т. ін. Це можуть бути навіть життєві ситуації, 
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останні новини або цікаві предмети, які викладач приносить до аудиторії. Під час 

комунікативної гри студенти ведуть жваву дискусію, спираючись на особистий досвід та 

аргументуючи власні думки, разом шукають шляхи вирішення проблеми. А викладач фіксує 

труднощі, які виникли у процесі обговорення.  

Новий матеріал опрацьовується на етапі навчання (study). Викладач розглядає мовні 

явища, які було використано або можна було використати під час першого етапу. Це і 

фонетичні особливості, і стилістичні інструменти, і граматичні особливості вживання тих чи 

інших форм. Але при цьому викладач не домінує над студентами, а лише підштовхує їх до 

правильного рішення. Якщо використовуються аутентичні матеріали, то їх треба підбирати з 

урахуванням рівня студентської аудиторії. 

Активація (activate) ніколи не виконується у вигляді домашнього завдання. У цьому 

полягає одна з принципових відмінностей ESA від попередніх методик. На активацію 

виділено третину заняття. Студенти не отримують завдання використати певні слова чи 

граматичні правила у власному тексті – студентів треба заохотити, щоб конструкції, які вони 

вивчили, прийшли їм на думку мимоволі – під час рольової гри (наприклад «Прийом на 

роботу. Співбесіда»), складання діалогів, презентацій, рекламних листівок, обмін 

електронною поштою, підготовка промови на урочисте зібрання тощо. Цей етап 

характеризується максимальною свободою комунікації. 

ESA активно використовує аутентичні матеріали, заохочує творчий пошук, впливає на 

емоційну сферу особистості і, таким чином, стимулює підвищену мотивацію до навчання. 

Студенти більш розслаблені й відкриті до діалогу, бо немає жорстких зобов’язань. Вони 

стають не об’єктами навчальної діяльності викладача, а рівноправними учасниками процесу. 

Кожен з них усвідомлює власні можливості та виробляє особисту стратегію опрацювання 

навчального матеріалу. 

Ще більшого ефекту можна досягти, якщо поєднувати методику з роботою в мережі 

Інтернет. Онлайн-сервіси надають викладачеві можливість у швидкому ритмі підготувати 

заняття з різних дисциплін. Наголосимо, що сучасні засоби навчання мають суттєві переваги 

перед тими, які застосовувались раніше, оскільки рівень розвитку технологій запису і 

відтворення зображення та звуку, перехід на цифрові носії й програмно керовані засоби 

відтворення, забезпечують нині можливості динамічного управління процесом відтворення 

навчального матеріалу. 

Власне використання цих потужних електронних ресурсів та мережі Інтернет дає змогу 

значною мірою інтенсифікувати й урізноманітнити процес навчання. Поява соціальних 

мережних сервісів Веб 2.0 дозволила змістити акцент з технології «e-media» на технологію 

спілкування й співпраці, що само по собі є метою освіти.  

На сьогодні, найбільш поширеними комп’ютерними технологіями, які 

використовуються в навчанні іноземній мові, є:  

 використання інтернет-сайтів у викладанні іноземної мови; 

 застосування електронної пошти в навчанні іноземній мові; 

 використання сервісів Вікі в навчанні іноземної мови; 

 застосування скайпу на уроках іноземної мови; 

 створення і використання аудіо- та відеозаписів за допомогою YouTube; 

 використання блогів під час заняття і в самостійному вивченні іноземної мови. 

Підсумовуючи вищезгадане, відзначимо, що використання ресурсів мережі Інтернет, в 

тому числі мережних сервісів та сучасних засобів навчання нового покоління в межах 

європейської методики ESA надає можливість викладачам оптимізувати використаний в 

процесі заняття час, наповнити новим креативним змістом та формою освітню діяльність 

студентів, інтенсивно використовувати навчальні веб-сайти, інтернет-портали. Оскільки тема 

досить нова та перебуває на етапі становлення й розвитку, то перспективу подальших 

досліджень ми вбачаємо у практичній реалізації проєкту – створенні на засадах основних 

принципів ESA якісно нових інформаційних засобів навчання у мережі Інтернет. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ 

 ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Вакушина С.В., викладач вищої категорії  

Красноградського педагогічного фахового коледжу «ХГПА» ХОР 

(м. Красноград) 

 

Постановка проблеми. Система вищої освіти України важливу роль відводить 

завданням професійної підготовки сучасного педагога. Це завдання значною мірою 

залежить від знань, умінь навичок, креативності, самоосвітньої діяльності, здатності 

вміння організовувати якісний освітній процес для всебічно гармонійного розвитку 

дитини. 

Мета нашого дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні впливу творчості 

на формування індивідуального стилю професійної діяльності здобувача освіти. 

Динаміка розвитку цієї проблеми вимагає пошуку ефективних шляхів, -зобезпечення 

необхідних і достатніх умов для вдосконалення процесу формування педагога як 

висококваліфікованого фахівця, здатного до творчої організації всіх ланок особистісно 

зорієнтовано педагогічного процесу, до самореалізації та самовдосконалення. 

Аналіз останніх публікацій Проблема формування індивідуального стилю 

професійної діяльності педагога була й залишається предметом психолого-педагогічних 

досліджень: формування індивідуального стилю професійної діяльності педагога (А. 

Бойко, Е. Ничкало, В. Семиченко, С. Сисоєва, В. Шахов та ін.), проблема формування 

професійно-педагогічної індивідуальності (Б. Ананьєв, В. Мерлін, Є. Рогов, Г.Рубінштейн 

та ін.); закономірності становлення педагогічної майстерності освітянських кадрів та 

формування професійно важливих якостей майбутніх організаторів освіти (І. Зязюн, Я. 

Коломийський, К. Кузьміна, А. Макаренко,В. Сухомлинський, Р, Хмелюк та інші). 

Виклад основного матеріалу. Формування індивідуального стилю професійної 

діяльності здобувача освіти, як переконує досвід і практика, безпосередньо пов’язаний в 

розвитком його творчості. 

Творчість ‒ властивість професіоналів високого класу. Творчий професійний 

потенціал забезпечує найсуттєвіші прогресивні зміни в системі освіти.  

Н. Пихтіна та Л. Пісоцька виділяють 3 рівні творчої діяльності педагога: 

1 рівень (продуктивний) ‒ дає змогу наслідувати досвід інших; практично втілювати 

вже апробований шлях;  
2 рівень (проблемний) ‒ дає можливість педагогу самостійно обирати шлях, 

незвичний, нестандартний; 

3 рівень (творчий) ‒ педагог самостійно визначає найбільш актуальну проблему, яка 

раніше не розв’язувалась і формулює власне, оригінальне рішення. 

Вивчення педагогів з перевагою стереотипного мислення, функціонально- рольової 

поведінки дозволило Н. Осуховій виявити широкий спектр внутрішніх умов, що 

заважають проявам творчої індивідуальності: відсутність ставлення до педагогічної 

діяльності як до покликання, слабке усвідомлення своїх індивідуальних особливостей, 

прагнення відповідати вимогам адміністрації, побоювання відповідальності; невіра у свої 

сили; відсутність умінь і навичок та ін. 

С. Гильмановим виділені властивості особистості, що свідчать про наявність творчої 

індивідуальності педагога: 

1) сильне (сутність індивідуальності), «Я» описане як «самість» особистості й 

безпосередньо повʼязана з нею цілісність, розкривається через наявність цінностей, 

переконань, ідей, які особистість виробила самостійно, складовий стрижень особистості, її 

окремішність і відокремленість, якісну визначеність й основу самодостатності; наявність 

волі як якості, що репрезентує цілісний субʼєкт як в життєдіяльності в цілому, так і 
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стосовно себе і забезпечує життєву творчість і самотворчість, самоактуалізацію й 

самореалізацію; цілеспрямованість у реалізації своїх ідей і досягненні бажаних 

результатів; наявність свободи і відповідальності як вияв істинно: волі, показник 

автономності особистості, її готовність відповідати за свої дії перед собою; духовність як 

«лад», стан внутрішнього світу, здатність обґрунтовувати всі прояви активності етичними 

й естетичними характеристиками, переживати піднесені почуття, натхнення, 

наповнюваність життєвих планів, зафіксованих у цінностях характеристиками добра, 

милосердя; 

2) позитивна «Я-концепція» (основний фактор існування індивідуальності) як 

самосвідомість, що розкривається через: «Я-образ» ‒ «саморозуміння»: знання (і відчуття) 

своєї унікальності й неповторності, що виокремлює людину серед інших, віра у власні 

сили; «Я-ставлення», що існує з загальному розумінні як прийняття чи неприйняття себе, 

так з диференційованих відносинах: самоповага, самоінтерес, самосимпатія тощо; 

3) активне ставлення (основна умова існування індивідуальності) до світу і 

діяльності, що розкривається як: широта інтересів при загальному ставленні до світу; 

почуття причетності до всіх явищ і подій світу, культури, близьких ситуацій, що 

характеризуються як багатство зв’язків людини; високий рівень творчої мотивації, шо 

виражається в постійному прагненні до вдосконалення навколишньої дійсності, 

знаходженні більш ефективних способів її зміни, вдосконалення; самовизначення як 

визначення тієї частини дійсності та виду діяльності, у якому людина вільна, здатна і 

вільна проявляти активність реалізувати своє «Я» відповідно до «Я-концепції»; рівень і 

цілісність цілепокладання в діяльності (наявність духовних компонентів в обґрунтуванні 

рішень; масштабність завдань, які ставить перед собою особистість; наявність 

внутрішньої логіки і структурованості цілей. 

Висновки. Отже, саме творчих педагогів характеризує сформований індивідуальний 

стиль діяльності, що дозволяє їм реалізувати в освітньому просторі свою неповторну 

особистість. Саме такі педагоги ставляться до педагогічної цільності як до покликання, 

усвідомлюють особливості своєї особистості та враховують їх під час відбору 

педагогічних засобів навчання. 

 

САМООСВІТА ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЯК ФАКТОРИ 

 УСПІХУ В ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ  

ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ 

 

Губіцька І.І., викладач вищої кваліфікаційної категорії, 

голова ЦК транспортного менеджменту та туризму  

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»  

(м.Маріуполь) 

 

Сьогодні в умовах стрімкого розвитку ринкових відносин державі й суспільству 

потрібні професійно компетентні фахівці, що вміють швидко адаптуватися до змін, здатні до 

ризику, прийняття рішень, налаштовані на успіх. 

Забезпечити підготовку освічених, творчих і комунікабельних випускників закладів 

фахової передвищої освіти можуть викладачі, які, є професійно компетентними, здатні до 

самоосвіти та постійного саморозвитку. Професійне становлення педагога - це процес, що 

триває протягом життя й професійної діяльності. 

Самоосвіта і самовдосконалення викладачів уже давно є предметом наукових 

досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, але незважаючи на актуальність та 

значущість питання самоосвіти та самовдосконалення є малодослідженими і потребують 

постійної уваги. 

Самоосвіта – постійна діяльність викладача, спрямована на розширення й поглиблення 

знань і вмінь, підвищення рівня предметної підготовки. 
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До основних напрямів самоосвіти і самовдосконалення викладача відносяться: 

професійні, педагогічні, психологічні, методичні, естетичні, історичні, політичні, здоров'я, 

інтереси, захоплення та ін. 

Як один із чинників формування індивідуального стилю викладача є його 

самовдосконалення. Самовдосконалення є свідомою діяльністю людини, спрямованою на 

вироблення, удосконалення своїх якостей відповідно до соціальних та духовних цінностей, 

орієнтацій, інтересів, що формуються під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників. 

Будь-яка форма самоосвіти та самовдосконалення є ефективною, якщо вона має 

результат. Результатом самоосвітньої діяльності викладача є: підвищення якості викладання 

дисципліни; розроблені або видані методичні посібники, статті, програми, сценарії, 

дослідження; розробка нових форм, методів і прийомів навчання; доповіді, виступи; 

розробка дидактичних матеріалів, тестів, наочностей; розробка і проведення відкритих 

уроків з власними, новаторським технологіями; створення комплектів педагогічних 

розробок; підвищення престижу освітньої установи. 

Таким чином, самоосвіта та самовдосконалення викладача спрямовані на здобуття 

нових та поглиблення раніше набутих знань, формування компетентностей, розвиток 

якостей, необхідних викладачу; розвиток освіченості та загальної культури, світогляду 

особистості, розвиток творчого потенціалу. 

Самоосвіта та самовдосконалення - це формування людиною себе відповідно до 

поставленої мети, яка має бути свідомою й бажаною. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Бистріцька І. М.,  

викладач вищої категорії  

Київського коледжу ВСП «ФКІТЗ НАУ» 

(м.Київ) 

 

Анотація. У статті порушено актуальну проблему застосування дистанційного 

навчання під час викладання дисципліни фізична культура. Визначено напрями 

використання сучасних технологій дистанційного навчання та проблеми, які потрібно 

розв’язати для ефективного застосування цих технологій при викладанні фізичного 

виховання. У результаті дослідження виявлено, що сучасний рівень розвитку інформаційних 

технологій дає змогу перейти на якісно іншу форму – дистанційну освіту, а також 

використовувати засоби дистанційного навчання  під час викладання дисципліни фізична 

культура. 

Результати дослідження. Дистанційне навчання – це здебільшого заочне навчання із 

сукупністю сучасних технологій, які доставляють інформацію в інтерактивному режимі від 

викладачів до студентів за допомогою використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. Основними принципами дистанційного навчання є, надання студентам 

можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний 

супровід з боку викладача. 

На сьогодні існують дві часові форми передачі електронної інформації в інтернеті: 

online – комунікація "в реальному часі", offline- комунікація "не в реальному часі". 

Відповідно дистанційні технології навчання поділяються на online-технологію навчання і 

offline-технологію навчання. Прикладом першої є відео-інтернет-конференц-зв'язок, а другої 

– чат чи електронна пошта.  

Нині комп’ютери стали невід’ємною частиною у навчальному процесі. Однак, 

"усвідомлюючи, що проблема комп’ютеризації сьогодні стала життєво необхідною, слід 

замислитися над тим, чи ми не помиляємося, не порушуємо співвідношення особистісно-

гуманного і технологічного, не підміняємо при цьому знання інформованістю, не розриваємо 
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цінні зв’язки викладача та студента?". Тому доцільно творчо поєднувати інформаційно-

комунікативні технології з традиційними, а саме зустрічі з викладачем, живі консультації, чи 

здача нормативів, яка дуже важлива для дисципліни фізичного виховання. На думку А.В. 

Сущенко, спрямованість навчання на використання інформаційних комп’ютерних технологій 

як високоефективного способу навчання не лише забезпечує підвищення рівня професійної 

підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту, а й суттєво впливає на їхню 

мотиваційну сферу, зумовлюючи формування пріоритетних професійних і навчально-

пізнавальних мотивів навчання, що забезпечують успішність опанування професійними 

знаннями і вміннями.Тому слід розглядати використання сучасних інформаційно-

комунікативних технологій як важливу складову фундаментальної підготовки 

кваліфікованого фахівця з фізичної культури та спорту. 

В. Ю. Биков у монографії «Моделі організації систем відкритої освіти» виділяє такі 

різновиди дистанційного навчання: дистанційне навчання – форма організації і реалізації 

навчально-виховного процесу, в якому його учасники (суб’єкти навчання) здійснюють 

навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально; традиційне дистанційне 

навчання – різновид дистанційного навчання, за яким учасники й організатори навчального 

процесу здійснюють взаємодію переважно асинхронно у часі, значною мірою 

використовуючи як транспортну систему постачання навчальних матеріалів та інших 

інформаційних об’єктів системи поштового, телефонного або телеграфного зв’язку; е-

дистанційне навчання (е-ДН) – різновид дистанційного навчання, за яким учасники й 

організатори навчального процесу здійснюють переважно індивідуалізовану взаємодію як 

асинхронно, так і синхронно у часі, переважно і принципово використовуючи електронні 

транспортні системи постачання навчальних матеріалів та інших інформаційних об’єктів, 

комп’ютерні мережі Internet. 

Мета дисципліни фізичного виховання у вищих навчальних закладах – формування 

професійних компетенцій студентами як практичного, так і теоретичного характеру, 

опанування великою базою теоретичних знань, засвоєння практичних умінь та навичок, 

формування здібностей до самонавчання й самоконтролю, самопідготовки та самоадаптації. 

Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання фізичної культури 

повинно відбуватись у двох напрямках: при засвоєнні теоретичного розділу навчальної 

програми з дисципліни (лекції, тестування) з використанням як традиційних засобів 

навчання, так і засобів ІКТ; при засвоєнні практичного розділу (проведення практичних 

занять) із застосуванням традиційної структури навчально-тренувального заняття, 

традиційних засобів фізичного виховання та інноваційної структури навчально 

тренувального заняття.  

Під час засвоєння теоретичного розділу можна використовувати: кейс технології (набір 

навчально-методичних матеріалів в PDF форматі чи в Word документах, CD-ROM, аудіо- та 

відеоматеріали, тверді копії навчальних посібників, що передаються або пересилаються 

студенту для самостійного вивчення з періодичними консультаціями у призначений йому час 

з викладачем); TV-технології (телевізійні лекції); мережеві технології (використання 

локальних і глобальних мереж таких як Office 365, Skype, Zoom, Mind, Google Meet, для 

забезпечення студента навчально-методичним матеріалом і для інтерактивної взаємодії 

викладача і студента або групи студентів між собою).  

При засвоєнні практичного та контрольного розділів програми повністю змінюється 

характер взаємодії між викладачем і студентом. Також в процесі практичної діяльності 

студента із фізичної культури значення технологій дистанційного навчання знижується до 

мінімуму, тому для здачі певних  нормативів слід відвідувати спортивний комплекс у 

вищому навчальному закладі, або, якщо це можливо, проведення практичних занять через 

відеоконференцію за допомогою зручних для використання мережевих технологій, які були 

перераховані вище. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Бортнік О.М, викладач II категорії  

Дніпровський технікум зварювання та  

електроніки імені Є. О. Патона  

(м.Дніпро) 

 

За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему 

модернізації системи освіти. Особливого значення така модернізація системи освіти набуває 

в Україні з моменту, коли пандемія вірусу COVID-19 змінила наше життя, особливо форми 

та методи освітнього простору. 

За останній рік поняття «дистанційного навчання» плавно перейшло до поняття 

«змішаного навчання». У кожному навчальному закладі сформувалися власні форми 

змішаного навчання, але спільними рисами є : 

- урахування вікових особливостей студентів, їх фізичного та емоційного розвитку; 

- мотивація кожного учасника освітнього процесу до опанування нових методів 

навчання та викладання; 

-  адаптація студентів та викладачів до постійної зміни форми організації навчального 

процесу; 

- можливості доступу студентів із сільських місцевостей до інтернет-ресурсів; 

- пріоритетність очної форми практичного навчання, відповідно теоретичного – 

дистанційній; 

- насичення лекційних занять відео-супроводженням та активними методами перевірки 

знань шляхом вільного доступу до електронних ресурсів, таких як YouTube, Kahoot, Google 

форм, освітніх проєктів «На урок», «Всеосвіта»; 

- надання консультативної допомоги студентам та викладачам в опануванні Classroom, 

Google meet, Zoom, електронних журналів успішності тощо. 

Для забезпечення вищеназваних факторів у сучасного викладача  мають сформуватися 

ряд компетенцій, важливими серед яких є: 

- продуктивне й ефективне використання часу на підготовку он-лайн занять; 

-  висока зацікавленість та внутрішня мотивація до опанування нових незвичних форм 

роботи; 

-  стратегія індивідуального підходу до студентів з урахуванням їх базової підготовки,  

розумових здібностей  і технічних можливостей та, як наслідок,  постійне  вдосконалення  

шляхів навчання.   

Мета формування цих компетенцій, зазвичай, полягає в тому, щоб надати студентам 

практичні, потрібні й корисні у житті та професії вміння та  певні навички, що не завжди  

вдається системі освіти в її нинішньому вигляді, системі організації та інформаційному 

забезпеченню. 

Як пробудити зацікавленість до навчання, особливо дистанційної, у сучасного 

студента? Лише шляхом постійної мотивації щодо їх майбутнього та прийняття і 

використання зрозумілих їм форм роботи. Нерівномірне використання технологій у процесі 

навчання представниками різних поколінь створює певні непорозуміння. 

Для представників покоління Z, якими наразі є студенти, характерні підприємницькі 

амбіції, прогресивні погляди на різні теми — від освіти і до питань статі. На відміну від їх 

наставників – представників покоління Y, Z в більшості випадків вже народилися, коли 

інтернет повністю ввійшов до повсякденного життя людини, що відобразилось на їх 

вихованні, мисленні, сприйнятті інформації та способі життя.  

Педагоги та батьки цих дітей не завжди розділяють їх погляди, тому що являють 

представниками попередніх поколінь, у яких в дитинстві більшості цих речей не було. 
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Незважаючи на досить обʼємний перелік позитивних якостей дистанційної освіти, як і в 

будь-якій іншій формі навчання, в ній можна виділити кілька недоліків. Перш за все це 

ускладнена ідентифікація дистанційних студентів, оскільки на сучасному етапі розвитку 

технологій перевірити, хто ж саме слухає лекцію чи здає іспит досить складно. 

Опитування, проведене серед студентів 1-3 курсів показують, що з групи в середньому 

з 24 студентів лише 4 готові завжди вмикати камеру під час заняття, що становить 17% від 

загальної кількості студентів навчальної групи (дивись рисунок 1). При цьому 18 студентів, 

тобто 75%, мають таку можливість, та на прохання викладача вмикають камеру, але власної 

ініціативи не проявляють. Серед причин «вимкненої камери» вони виділяють: 

1) низька швидкість інтернету – 8 студентів (33%), переважно мешканці сільських 

місцевостей; 

2) вихід на заняття через ПК, який не має вбудованої камери – 6 студентів (25%); 

3) бажання «сховатись» від зорового контакту з учасниками он-лайн конференції, щоб 

приховати своє місцезнаходження -  7 студентів (29%); 

4) соромляться своєї кімнати або розцінюють це як втручання в особистий простір – 3 

студентів (13%).  

 
Рисунок 1  - Діаграма причин вимкнених камер студентів під час дистанційних занять 

 

Продуктивна праця педагога сьогодні, незалежно від обставин та перешкод – це 

запорука його постійного професійного зростання та виведення освіти в Україні на новий 

рівень розвитку. 

 

ВИКОРИСТАННЯ  БЛОГ-ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРИ  ВИКЛАДАННІ  ДИСЦИПЛІН 

 

Косяк Олександр Олександрович 

викладач гірничо-електромеханічних дисциплін 

Селидівський гірничий технікум 

(м. Селидове) 

 

Швидкий розвиток інформаційної, соціальної, наукової сфер життя суспільства 

потребує змін у навчальному процесі, оновлення його змісту, форм і методів, вимагає 

широкого впровадження в навчальний процес інформаційних технологій, які виступають 

своєрідними акумуляторами й водночас трансляторами динамічно розвивального потоку 

новітніх знань. 

Головним завданням навчання стає не передача студентам певної суми знань, а 

формування умінь здобувати і опрацьовувати нові дані, формування навичок мислення 

високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати. 

Провідні ідеї використання блогу при викладанні дисциплін:  

15%

28%

21%

25%

11%

вмикаю камеру завжди поганий інтернет

відсутня камера на ПК зараз не вдома

розцінюю як втручання у власний простір
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 вдосконалення навчального процесу; 

 розробка та впровадження в навчально-практичну діяльність інноваційно технології 

для забезпечення доступності та ефективності інформації про навчальну роботу; 

 пошук і втілення в життя нестандартних форм і методів роботи зі студентами; 

 підвищення якості освіти за рахунок впровадження навчання з використанням 

дистанційних освітніх технологій; 

 інформаційне забезпечення студентів та викладачів; 

 презентація і популяризація студентського життя та навчальних досягнень; 

 можливість демонстрація робіт студентів і викладача; 

 стимулювання творчої активності студентів; 

 залучення до спілкування викладачів, що використовують в своїй педагогічній 

діяльності сучасні інформаційні технології; 

 здійснення обміну педагогічним досвідом. 

Особистий професійний блог – принципово новий інструмент організації навчання зі 

значно більшими перевагами. 

Принципи та особливості блогу. 

Найдоступнішою і найпоширенішою інтерактивною технологією є мережеві 

щоденники (блоги) – невеликі веб-сайти, автори яких (блоггери) можуть керувати доступом 

до інформації, розміщеної у блозі: робити їх доступними або для всіх користувачів, або 

тільки для певного кола читачів. «Блог» – від англійського bloging (блогінг) – вхід у «світове 

павутиння», в якому людина веде свою колекцію записів. 

До переваг даної технології відносяться: 

 відкритість інформаційного наповнення для всіх учасників; 

 оперативність розміщення інформації і доступу до неї; 

 незалежність від індивідуального графіку відвідування учасниками блогу; 

 інтерактивність – учасники мережного співтовариства (студенти, викладачі, 

колективи навчальних закладів, тощо) можуть залишати у щоденнику власні записи, читати 

повідомлення та публікації своїх колег, коментувати повідомлення і відповідати на 

коментарі, пов’язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань. 

Зазначені принципи та особливості дають можливість використовувати безкоштовне 

мережне програмне забезпечення для організації взаємодії викладачів між собою та 

студентами. 

Блог може бути використаний в навчальній практиці в такий спосіб: 

 майданчик для педагогічних дискусій; 

 можливість для консультацій і отримання додаткових знань; 

 майданчик для організації дистанційного навчального курсу; 

 робочі і не дуже робочі записки викладачів; 

 середовище для організації мережевої дослідницької діяльності студентів.  

Вважається, що великий комунікаційний потенціал і можливості, надані блог-

технологіями, дозволяють по-новому підійти до вирішення таких питань організації 

дистанційного навчання, як:  

 створення електронних медіабібліотек; 

 організація особистого інформаційного простору викладача і студентів, в якому 

підсумовуються всі документи та повідомлення, які зберігаються в одному місці, що 

дозволяє не тільки здійснювати публікацію повідомлення більш ніж в одну спільноту, але й 

полегшує роботу з накопиченими даними; 

 організація відкритих тем для колективного обговорення різних питань і здійснення 

спільної роботи під наглядом модератора (вчителя), що істотно розширює ефективність 

групової навчальної діяльності; 
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 забезпечення оперативного та надійного зв'язку між студентом і викладачем для 

вирішення питань, отримання відповідей, обговорення поточних проблем і організаційних 

моментів; 

 зручність додавання, читання та пошуку потрібних повідомлень дає можливість для 

розгортання конструктивних дискусій, які є невід'ємною частиною навчального процесу; 

 надання студентам можливостей для самостійної роботи; 

 використання електронних конспектів під час навчання, рекомендованої літератури, 

тощо, які можуть пересилатись в електронному вигляді з подальшим утворенням групових 

консультацій з різних питань; 

 застосування в навчальному процесі тестів та опитувань, що дозволяють виявити 

проміжний рівень знань або визначити ставлення студентів до якої-небудь проблеми і т.д. 

Підвищення ефективності процесу взаємодії користувачів в інтернет-середовищі, 

різноманіття принципових особливостей і різних можливостей блог-технологій, а також 

відносна дешевизна використання подібного сервісу як викладачами, так і студентами, 

обумовлює серйозні перспективи для застосування подібних комунікаційних технологій і 

необхідність їх глибокого вивчення і експериментальних досліджень на практиці. Можна 

допустити, що при виборі правильної стратегії організації і управління віртуальним 

співтовариством у процесі дистанційного навчання, в результаті спільної діяльності 

викладачів та студентів, будуть вирішені основні педагогічні завдання, а також особистісний 

ріст студентів, що виражається в появі нових навичок і вмінь, необхідних для самонавчання і 

саморозвитку. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ  

ЯК ВИД НАВЧАЛЬНОГО ВПЛИВУ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Поклонська К.О., викладач І категорії  

ВСП «МК ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

“В математиці найважливішим є спосіб викладання” М.І. Лобачевський 

Реформування системи освіти в усьому світі було пов’язано в основному з 

невідповідністю рівня засвоєних знань і набутих умінь випускників вищих навчальних 

закладів (ВНЗ) з вимогами і потребами суспільства у фахівцях, конкурентоспроможних на 

ринку праці. 

Підготовка висококваліфікованих, компетентних фахівців завжди, а зараз особливо у 

зв’язку зі стрімким розвитком науки і техніки все більше потребує високого рівня 

застосування математики.  

В умовах масової комп’ютеризації та інформатизації всіх сторін життя забезпечення 

належного рівня фундаментальної математичної підготовки студентів вищої школи на 

сучасному етапі розвитку суспільства набуває особливої актуальності, тому що математика 

відіграє важливу роль у формуванні таких якостей сучасного фахівця, як професіональна 

компетенція, творче мислення, навички до самостійної наукової роботи. Математика є 

основою вивчення фізики, астрономії, хімії, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. 

Математичні методи та математичне моделювання широко використовуються для 

розв’язання практичних задач різних галузей науки, техніки, економіки, виробництва. 

На жаль, у зв’язку зі скороченням загальної кількості годин на математику в вищих 

навчальних закладах і зниженням рівня математичної підготовки, що спостерігається у 

випускників шкіл збільшується відсоток студентів, яким стає малодоступним як засвоєння 

теорії, так і розв’язування задач. З огляду на внутрішню логіку навчальної дисципліни 

викладач не може скорочувати матеріал всередині розділів, отже він повинен віднайти 

додаткові можливості активізації продуктивної діяльності студентів. На подібну роль можна 
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спробувати такий вид дидактичного впливу як узагальнення. Їх можна використовувати як 

для повторення матеріалу, що колись вивчався, так і для подальшого закріплення щойно 

розглянутого. Узагальнення можуть стосуватися теоретичних моментів: означень, теорем, 

окремих математичних формул, властивостей об’єктів та їх структури. З їх допомогою 

можна також допомогти студенту (чи групі студентів) усвідомити загальний план розв’язку 

будь-якої з цілої групи задач, проконтролювати правильність розв’язку і перевірити 

одержаний результат. При цьому це досить часто треба поєднувати з повторенням 

елементарної математики. Можна виділити деякі спільні підходи при застосуванні 

узагальнень.  

1. Різниця між попередньою і новою кількістю інформації повинна бути доступною для 

засвоєння хоча б частиною студентів.  

2. Повідомляючи студентам новий теоретичний момент, можливо слід почати з більш 

простої його форми. В разі розуміння перейти до узагальнень.  

3.Несуперечливість умови. Повинні існувати об’єкти, що її задовольняють.  

4. Чіткість формулювань. Вони не повинні допускати неоднозначних тлумачень. 

 Наведемо ряд прикладів.  

1. При розгляді числових множин (таких, наприклад, як Z,  R, та C ), можна 

використовувати (з подальшим застосуванням) такі алгебраїчні поняття як кільце та поле. В 

більш підготовленій аудиторії можна використовувати поняття групи.  

2. При вивченні границь розглянути поняття границі функції на множині.  

3. Розглядаючи групу задач, об’єднаних спільною тематикою, слід окрім черговості їх 

розв’язання передбачити наявність в групі певної «проблемної» задачі. Остання повинна 

узагальнювати решту якщо не конкретним змістом, то ідейно. Для цієї мети доцільно було б 

застосувати задачу практичного змісту.  

4. Використання алгоритмічних вказівок, що містять покрокові дії, які доступні 

розумінню студентів і є частиною загального плану розв’язування задачі. Змінюючи лише 

окремі вказівки, можна змінювати глибину узагальнення навчального моменту. За приклад 

можна взяти алгоритмічний запис означення границі. 
 

КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ 

 

Гречка В.С. вчитель вищої категорії,  

старший вчитель Комунальний заклад  

«Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 17  

Маріупольської міської ради Донецької області» 

(м.Маріуполь) 

 

Тенденції розвитку сучасного суспільства впливають на зміни, що відбуваються в 

системі освіти. В даний час проблема становлення інтересу до пошуку нових методів 

викладання стала актуальною, у зв’язку з тим, що відбулися значні зміни в суспільстві та 

освіті, які багато в чому визначаються особливостями переходу до інформаційного 

суспільства. Стрімко наростаючі обсяги навчальної інформації увійшли в протиріччя з 

самими можливостями її засвоєння. Для формування і розвитку в здобувачів освіти 

ключових компетенцій необхідно створювати педагогічні умови, що сприяють розвитку 

особистості дитини, в тому числі і сприяють підвищенню рівня її творчої активності та 

пізнавального інтересу, яку потрібно розглядати як один з показників особистісного 

зростання людини, що забезпечує підвищення якості освіти. 

Без нових інформаційних технологій неможливо уявити собі сучасну школу. Їх 

розвиток призводить до утворення нових способів використання Інтернету. Сьогодні 

більшість здобувачів освіти вільно користуються сучасними інформаційними технологіями, 
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це допомагає їм знаходити й обробляти інформацію, а також представляти її в різних 

презентативних формах. 

Одна з можливостей використання Інтернету в освітньому процесі – технологія 

вебквесту. 

На думку І. Свірепчука, особливістю освітніх вебквестів є те, що частина або вся 

інформація для самостійної або групової роботи здобувачів освіти з ним знаходиться на 

різних вебсайтах. Крім того, результатом роботи з вебквестом є публікація робіт учасників у 

вигляді вебсторінок і вебсайтів (локально або в Інтерне. Завдання вебквеста являють собою 

окремі блоки питань і переліки адрес в Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. 

Питання сформульовані так, щоб при відвідуванні сайту учасник був змушений зробити 

відбір матеріалу, виділивши головне з тієї інформації, яку він знаходить. 

В новому законі України «Про освіту» зазначається, що «Метою повної загальної 

середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності». Для 

досягнення цієї мети недостатньо лише отримати знання. Тому вводиться поняття 

компетентностей, які мають формуватися в ході освітнього процесу, серед яких виділяється 

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інформаційно-

комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; культурна компетентність. 

Викладання в школі – це пошук креативних форм роботи, які забезпечують розвиток 

самостійного критичного і творчого мислення здобувачів освіти. Актуальною залишається 

задача вміння опрацьовувати інформацію, добуваючи її з різних джерел. Однією з методик, 

яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і 

вирішувати поставлені задачі є знову методика вебквестів. 

За умови використання технології вебквест в освітньому процесі у здобувачів освіти 

розвивається критичне мислення, логіка, вміння збирати її обробляти велику кількість 

інформації та не боятись висловлювати власні думки. Так в дослідженні І. Кузьміної 

вебквест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх в освітній процес, 

допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних завдань: 

 учасник вебквесту вчиться виходити за рамки змісту та форм подання навчального 

матеріалу вчителем; 

 створює можливість розвитку навичок спілкування Інтернету, тим самим, реалізуючи 

основну функцію-комунікативну; 

 вебквест підтримує навчання на рівні мислення, аналізу, синтезу та оцінки; 

 учасник вебквесту отримує додаткову можливість професійної експертизи своїх 

творчих здібностей та вмінь. 

Провідна дослідниця технології вебквестів І. Сокол заначала, що технологія вебквест, 

використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх в освітній процес, допомагає 

ефективно розвивати цілий ряд компетенцій: 

 використання ІКТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної 

інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп’ютерних презентацій, веб-сайтів, 

баз даних тощо); 

 самонавчання і самоорганізація; 

 робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), 

тобто навички командного рішення проблем;  

 уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш 

раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір; 

 навички публічних виступів. Під час використання вебквесту у навчанні підвищується 

мотивація здобувачів освіти до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання 

комп’ютерних технологій в освітній діяльності, з іншого. 
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Що має знати вчитель, який створює вебквест? Із власного досвіду створення 

вебквестів, хочеться зазначити наступне. Написання вебквесту вимагає дуже багато часу - 

декілька місяців, майже щодня працюючи над ним. Створення подібного електронного 

продукту вимагає від автора знання принципів сайтобудування, роботи в різних сервісах та 

вміння їх завантажувати на створений для квесту сайт. Використовуючи цю методику, треба 

враховувати вікові особливості учнів та ліміти перебування дитини за монітором 

комп’ютера. Ми дослідили, що найбільш зацікавлені брати участь у вебквестах це учні 5-7-х 

класів.  

Квести є чудовим засобом для створення міжнародних проектів, розвитку 

міжкультурних комунікацій і порозуміння між націями. Граючи, здобувачі освіти шкіл із 

різних країн можуть розв’язати багато проблем реального світу. 

Таким чином, представлена технологія дасть можливість урізноманітнити освітній 

процес в закладах освіти, стимулювати здобувачів освіти до пошукової та дослідницької 

роботи, а також допоможе педагогічним працівникам організувати освітній процес на 

якісному рівні. Можна відзначити, що впровадження технології вебквестів в освітній процес 

сприяє підвищенню якості навчання, зацікавленості здобувачів освіти і викладачів, розвитку 

професійних компетенцій і є важливою стадією процесу реформування традиційної системи 

освіти в контексті глобалізації. 

 

МЕНТАЛЬНІ КАРТИ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

 

Данилова Л.А., викладач вищої категорії, 

 викладач-методист Харківського державного  

автомобільно-дорожнього коледжу 

(м.Харків) 

 

Зменшення годин лекцій з навчальної дисципліни спричиняє необхідність викладача 

надавати перевагу їх оглядовому типу, що в свою чергу, стає причиною поступового відходу 

від детальної подачі матеріалу на користь його структуруванню та узагальненню. Однією із 

найбільших проблем при цьому стають уміння студентів орієнтуватися у масиві 

інформаційних потоків і самостійне додаткове опрацювання лекційного матеріалу. Таким 

чином, актуальності набувають способи навчання студентів організації інформації, зокрема 

під час запису та опрацювання лекційного матеріалу. 

Класичний запис лекцій не забезпечує формування асоціацій, а тому заважає їх 

творчому сприйняттю. Таким чином, ідея поєднання логічного та творчого в особистісному 

усвідомленні нової інформації стає дуже важливою для студентів. 

Англійський психолог, консультант з питань інтелекту Тоні Бьюзен дослідив 

фізіологічно-психологічні особливості роботи лівої та правої півкуль мозку й зробив 

висновок про те, що одночасна діяльність лівої (логічної) та правої (образної) півкуль 

можлива, якщо спрямовувати людину робити записи у формі асоціативних діаграм. 

Зазначений процес автор назвав процесом «радіанного мислення», що  походить від терміну 

«радіан» - крапка небесної сфери, від якої відходять шляхи тіл з однаково спрямованими 

швидкостями. 

Ідея застосовувати радіанне мислення як для генерації нових ідей, так і для фіксації або  

рефлексії нової інформації у процесі навчання отримала назву «майндмеппінг» (створення 

ментальних або інтелект карт). Ментальні карти – це техніка візуалізації мислення. 

Використання ментальних карт використовується для того, щоб зафіксувати, зрозуміти і 

запам’ятати зміст теоретичного матеріалу, згенерувати та записати ідеї, розібратися в новій 

для себе темі, підготуватися до практичного заняття в майбутньому. 

При розробці ментальних карт для представлення теоретичного матеріалу будь-якої 

дисципліни необхідно дотримуватись основних принципів: ментальна карта повинна 
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активізувати сприйняття і пам'ять; прагнути до чіткості і зручності читання карти, що дасть 

більше осмисленості; аналіз вже намальованої карти дає підказки до більш ефективної 

організації мислення за темою.  

Опорний конспект дисципліни «Економічний аналіз» для підготовки фахових 

молодших бакалаврів зі спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік та оподаткування» 

розроблено у вигляді ментальних карт. В центрі ментальної карти за кожною темою згідно 

робочої програми навчальної дисципліни відзначено головний об’єкт, навколо якого 

додаються асоціативні зв’язки, що вивільняють творчість й надають особистісний сенс 

отриманій інформації, а значить покращують її запам’ятовування. 

Ментальні карти з дисципліни «Економічний аналіз» є ефективним прийомом 

самоорганізації студентів у процесі підготовки до практичних занять, контрольних заходів, 

екзамену з дисципліни (студенти отримують постійний доступ до ментальних карт, 

розміщених на сайті дистанційної освіти коледжу). Таким чином, подання лекційного 

матеріалу дисципліни «Економічний аналіз» у вигляді ментальних карт сприяють ефективній 

взаємодії викладача зі студентами. Це зручна і ефективна техніка, альтернатива звичайному 

текстовому запису, що значно економить час, забезпечує швидше і глибше розуміння 

матеріалу, запам’ятовування великих обсягів інформації. Робота з ментальними картами 

сприяє заохоченню студентів задавати питання, шукати відповіді, наближає їх до реальних 

форм професійної діяльності. 

 

РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ВИБОРУ ФОРМ І МЕТОДІВ  

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Горовенко О. Л., спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий  

коледж ім. Марії  Шкарлетової»  

Харківської обласної ради 

(м.Купянськ) 

 

Основним завданням навчального закладу є підготовка кваліфікованих фахівців, якість 

яких задовольняє вимоги споживачів і всіх зацікавлених сторін, а іноді й перевершує їх 

очікування. Якість одержаних знань характеризує ефективність спільної навчальної роботи 

викладацького складу і студентів.  

Контроль, перевірка і оцінка результатів навчання – це складові частини навчально-

виховного процесу. Якщо контроль і перевірка побудовані правильно, вони сприяють 

своєчасному виявленню прогалин у знаннях і вміннях студентів, повторенню і 

систематизації матеріалу, встановленню рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, 

формуванню вміння користуватися прийомами самоперевірки і самоконтролю. Результати 

контролю – це основа оцінки навчальних досягнень студентів.  

Основними принципами контролю знань студентів є: об'єктивність, систематичність, 

своєчасність, цілеспрямованість, тематичність.  

Об'єктивність – це правильне визначення знань, умінь і навичок студентів і оцінка цих 

знань. Тільки об'єктивна оцінка дає студентам глибоке моральне задоволення та є дієвим 

стимулюючим фактором у навчанні, має велике виховне значення.  

Систематичність контролю полягає в регулярному виявленні знань, умінь і навичок. 

Цілеспрямованість встановлює визначений підхід до відбору матеріалу, який підлягає 

перевірці, згідно з вибором форм і методів перевірки та оцінювання знань, результатами 

навчання, врахуванням індивідуальних особливостей студентів.  

Принцип тематичності контролю забезпечується під час перевірки знань основних 

понять кожної теми, які мають бути засвоєні студентами. Студент засвоює матеріал не 

безперервним потоком, а певними частинами, які повинні бути ним осмислені після 



 

133 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

активного сприйняття, а потім систематизовані у його пам'яті. Принцип тематичності в 

системі контролю має велике значення, оскільки виявлення рівня знань дає можливість 

викладачу керувати процесом засвоєння.  

Перевірка використовується для повторення, уточнення знань, підготовки студентів до 

сприйняття нового матеріалу. Майже на всіх заняттях перевірку знань можна організувати 

таким чином, аби вона виконувала навчальну функцію. У такий спосіб контролю і перевірки 

знань не тільки перевіряються, діагностуються знання окремих студентів, але й одночасно 

поглиблюються знання всіх студентів групи. Це активізує групу, сприяє вихованню уваги 

студентів, дає можливість викладачу оцінити результати навчальних досягнень більшої 

кількості студентів упродовж усього заняття.  

У залежності від специфіки організаційних форм розрізняють фронтальний, груповий, 

індивідуальний, комбінований контроль і самоконтроль. При фронтальній формі організації 

контролю на запитання викладача за невеликим обсягом матеріалу короткі відповіді, 

звичайно з місця, дають багато студентів. Ця форма контролю дозволяє вдало поєднати 

перевірку з повторенням і закріпленням вивченого матеріалу. Дуже часто фронтальне 

опитування має вигляд бесіди. При фронтальному опитування за порівняно невеликий час 

удається здійснити перевірку знань у значної частини студентів. Однак при фронтальному 

контролі буває важко забезпечити докладність і всебічність перевірки кожного студента.  

Групова форма організації контролю використовується в тих випадках, коли виникає 

необхідність перевірити підсумки навчальної роботи чи хід її виконання частиною студентів, 

що одержали певне колективне завдання.  

Індивідуальний контроль  застосовується для визначення навчальних досягнень 

окремих студентів. Він розрахований на перевірку знань невеликої кількості студентів, і 

залежить від часу, що на нього відводиться, характеру й обсягу навчального матеріалу, рівня 

підготовки студентів.  

У комбінованій формі контролю досягається вдале поєднання індивідуального 

контролю з фронтальним і груповим. 

 Навчальна функція контролю і перевірки оцінювання результатів навчальних 

досягнень повинна здійснюватися також і під час виконання письмових робіт.  

Забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а також задовольнити 

вимоги, що висуваються до його якості  може тестовий контроль. Основна відмінність тесту 

від традиційної контрольної роботи полягає у тому, що він завжди припускає вимірювання, і 

тому головна відмінна риса тесту – об'єктивність, що і гарантується вимірюванням. Тому 

оцінка, що виставляється за підсумками тестування, відрізняється більшою об'єктивністю і 

незалежністю від можливого суб'єктивізму викладача, ніж оцінка за виконання традиційної 

контрольної роботи, яка завжди суб'єктивна. Тест слід поєднувати із традиційними видами 

контролю.  

Важливим є дотримання організаційної чіткості в проведенні тестового контролю. 

Тестові завдання дають змогу значно скоротити час очікування студентами оцінки після 

виконання завдання, що є дуже суттєвим фактором – як психологічним, тик і виховним. 

Обов'язково слід робити аналіз результатів тестування. Тест як система завдань специфічної 

форми і відповідного змісту є науково обґрунтованим інструментом оцінювання знань, умінь 

і навичок студентів, допомагає здійснювати індивідуальний контроль результатів навчання 

кожного з них, мобільно керувати навчально-виховним процесом. 

 Проте надмірне захоплення тестуванням без належного критичного осмислення різних 

його аспектів може привести до недостатньо об'єктивної оцінки його навчальної цінності і 

тим самим замість користі принести шкоду. 

 Таким чином, об’єктивне уявлення про якість знань студентів можна одержати тільки 

при систематичному, належним чином організованому контролі навчальних досягнень 

студентів. У своїй роботі викладач має використовувати різноманітні форми контролю, 

постійно працювати над їх удосконаленням. У результаті застосування нетрадиційних форм 
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контролю знань і умінь розкриваються індивідуальні особливості студентів, формується 

позитивна мотивація до навчання, підвищується рівень якості підготовки студентів.  

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 

Ситник К.Г., спеціаліст першої категорії,  

Шахова Я.В., спеціаліст першої категорії, 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії  Шкарлетової»  

Харківської обласної ради 

(м. Куп’янськ) 

 

Інтерактивні технології (ІТ) можна представити як різновид активних методів 

навчання. Суть інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання відбувається шляхом 

взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання , в якому і викладач, і студенти є суб`єктами. 

Викладач виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи студентів. У 

процесі застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві 

ситуації, пропонуються проблеми для спільного розв’язання, застосовуються рольові ігри. 

Тому ІТ найбільше сприяють формуванню у студентів умінь і навичок, виробленню 

особистісних цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в 

навчанні. Інтерактивні технології дають можливість забезпечити глибоке  вивчення 

матеріалу.  

Використання інтерактивних технологій на заняттях з української мови та під час 

підготовки до ДПА, найбільш повно забезпечує комфортні, безконфліктні й сприятливі 

умови розвитку студентів, всебічно реалізує їх природний потенціал, виховує особистість, 

здатну до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення. За допомогою інтерактивних вправ  

можна глибше осмислити актуальні явища громадського, культурного, міжнародного життя, 

навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є 

істиною. 

На заняттях з української мови використовуємо такі інтерактивні методи та прийоми: 

1. робота в малих групах - дає змогу студентам набути навичок, необхідних для 

спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу в команді. Ідеї , вироблені в групі, 

допомагають учасникам бути корисним одне одному. Висловлювання думок допомагає їм 

відчути особисті можливості та зміцнити їх; 

2. робота в парах – одна з форм в малих групах. Кожна пара обмінюється своїми ідеями 

та аргументами з усією групою, що допомагає провести дискусію. Ці форми роботи дуже 

ефективні на заняттях з української мови, особливо під час обговорення власного 

висловлювання.  

3. розв’язання проблем – метод , за допомогою якого можна вирішити більшість дилем. 

Він складається з кількох етапів: аналіз проблеми; пошук  розв’язання проблеми; вибір 

розв’язання; 

4. вироби особисту позицію – це метод, який корисний під час проведення в групі 

дискусії стосовно суперечливої теми. Як проблеми слід використовувати дві протилежні 

думки, які не мають правильної відповіді; 

5. прес –  цей метод слід використовувати тоді, коли виникають суперечливі питання та 

під час проведення вправ, у яких треба посісти визначену позицію з обговорюваної теми; 

6. аналіз ситуації – одна з форм роботи на заняттях. Для розгляду певної ситуації 

(випадку з життя) необхідно звернути увагу на основні моменти: факти; проблеми; 

аргументи; рішення; 

7. дискусія – дає чудову нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або з приводу 

суперечливого питання. Для того, щоб дискусія була відвертою, необхідно створити 
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атмосферу довіри та взаємоповаги. Тому в групі бажано виробити правила культури ведення 

дискусії; 

Використання інтерактивних технологій – не самоціль. Це лише засіб для досягнення 

такої атмосфери в групі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й 

доброзичливості. Для ефективного застосування інтерактивних технологій, зокрема щоб 

охопити весь необхідний обсяг матеріалу і повторити вивчене в школі (а не перетворити 

технології на безглузді « ігри заради самих ігор»), старанно планую свою роботу, щоб: 

-дати завдання студентам для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати 

самостійні підготовчі завдання; 

- відібрати для заняття такі інтерактивні вправи, які дали б студентам «ключ» до 

освоєння теми; 

-під час інтерактивних вправ дати студентам час подумати над завданням, щоб вони 

сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його; 

- на одному занятті можна використовувати одну максимум дві інтерактивних вправи, а 

не їх калейдоскоп; 

- дуже важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної 

вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в 

інтерактивній вправі. 

Найголовнішою перевагою інтерактивного навчання є те, що у студентів виникає 

глибока внутрішня мотивація до навчання, адже вони мають змогу приймати важливі 

рішення щодо процесу навчання, будучи не об’єктом його, а суб’єктом  - особою, що може 

сперечатися, доводити свої думки , а не сліпо сприймати сказане викладачем. Студенти 

розвивають свої комунікативні навички, розширюють пізнавальні можливості, закріплюють 

знання, які необхідні для проходження ДПА у форматі ЗНО з української мови, а найбільше 

у написанні власного висловлювання  

 

КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Яксманецька Р.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії  Шкарлетової»  

Харківської обласної ради 

(м. Куп’янськ) 

 

Мета: проаналізувати основні можливості і напрямки використання комп’ютерних та 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання майбутніх фахівців. 

Сучасні умови навчання з використанням комп’ютерних та  інформаційно-

комунікаційних технологій надають можливість розвитку навчально-пізнавальної мотивації 

студентів фахових освітніх закладів і залучають в інформаційно-комп’ютерний простір із 

напрямком на подальшу практичну діяльність, суттєво підвищуючи рівень інформаційної 

культури. При цьому враховується уміння формулювати проблему, використовуючи 

термінологію комп’ютерної техніки і технології. 

Як приклад, у нашому коледжі під час вивчення спеціальних і клінічних дисциплін, 

медичної біології і біофізики, медичної інформатики набуло широкого використання 

комп’ютерне моделювання фізичних, біологічних, хімічних, фізіологічних процесів; 

моделювання лабораторних робіт; використання статистичних пакетів, що досліджують 

якість життя людини; математичних програм і програм MS Excel для статистичної обробки 

даних; використання електронних посібників, мультимедійних навчально-демонстраційних 

комп’ютерних програм; навчально-інформаційних відеофільмів; розроблені сайти циклових 

методичних комісій навчального закладу для розміщення на них організаційної та навчальної 

інформації; широко використовується комп’ютерне тестування знань студентів. 
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Одним із видів індивідуальної самостійної роботи студентів, що пов’язана із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, є створення мультимедійних 

презентацій з визначених тем. Пошук, аналіз та обробка студентами професійної відео-

інформації, представлення її перед аудиторією оцінюється додатковими балами до 

виконаного завдання. 

Таким чином, дидактичні можливості комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних 

технологій в навчальному процесі в освітніх закладах при методично грамотному 

використанні з боку викладача, дозволяють : 

- якісно змінити форму і подання наукової і навчальної інформації за допомогою 

виразних засобів, тобто реалізувати в навчальному процесі сучасні принципи наочності; 

- значно підвищити інтерес і мотивацію до навчання. Це забезпечується не тільки 

спеціальними можливостями комп’ютера, а і шляхом регулювання кількості навчальної 

інформації та її переробки студентом в залежності від рівня його підготовленості і 

складності навчального матеріалу; 

- активно залучати кожного студента у процес пізнання; 

- урізноманітнювати форми і види навчальних задач, що пропонуються для 

розв’язання, зворотнім зв’язком. При цьому маються на увазі задачі моделювання, 

планування різних ситуацій, явищ, перевірка яких здійснюється за допомогою комп’ютера; 

- якісно, на більш високому рівні організовувати контроль за діяльністю студентів в 

процесі засвоєння навчального матеріалу. 

Отже, для отримання високої ефективності у навчанні і формуванню професійної 

культури майбутнього фахівця необхідним є використання інформаційно-комунікаційних 

технологій і викладачу і студенту. Технічна забезпеченість навчального закладу і активне 

використання викладачами сучасних комп’ютерних технологій дають можливість 

підвищення якості надання освітніх послуг (впливають на процеси розуміння, сприйняття та 

запам’ятовування навчального матеріалу, зменшують час на обчислення і статистичну 

обробку результатів досліджень, активізують самостійну діяльність); впливають на 

формування професійних знань, вмінь і навичок майбутніх спеціалістів. 

 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

СТАН ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ПРИЧИНИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Троц А.О., студент (КЗОЗ «Куп’янський медичний  

фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової») ХОР 

Керівник: Шаповал М.М., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії  Шкарлетової»  

Харківської обласної ради 

(м. Куп’янськ) 

 

Освіта відіграє все більшу роль у розвитку сучасних суспільств, забезпечуючи прогрес 

у соціальній, економічній та культурній сферах. Вона є способом входження людини у 

цілісне буття культури, складним соціальним організмом, головні функції якого – 

відтворення досвіду, накопиченого в культурі, передача його від покоління до покоління. 

Питання – чому вчити, як вчити, якими бути ЗВО – хвилюють сьогодні українське 

суспільство. Саме тому модернізація освіти, її вдосконалення, оновлення, зміна відповідно 

до вимог сучасності є на даний час центральним завданням порядку денного української 

освітньої політики. 
На сьогоднішній день сучасному суспільству необхідні, освічені, культурні, творчі, 

нестандартно-мислячих людей, які вміють прогнозувати свою діяльність, планувати її в 

перспективі, люди, які прагнуть до саморозвитку, самовдосконалення. 

Очевидно, що сьогодні українська освіта не відповідає ані сучасним запитам з боку 

особистості та суспільства, ані потребам економіки, ані світовим тенденціям. Саме тому 
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здійснюється системна трансформація сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх 

рівнях: від дошкільної освіти – до  вищої освіти та освіти дорослих. 

За кожним із них реалізуються завдання, спрямовані на досягнення спільної мети: 

перетворити українську освіту на інноваційне середовище, в якому учні й студенти 

набувають ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності, а науковці мають можливості та ресурси для проведення досліджень, що 

безпосередньо впливатимуть на соціально-економічний та інноваційний розвиток держави. 

Основною проблемою в сфері вищої освіти є те, що випускники вищої освіти не мають 

можливості в повній мірі реалізувати себе на українському ринку праці. Ця проблема 

безпосередньо зачіпає інтереси здобувачів вищої освіти, а опосередковано - усе суспільство, 

що не може розвиватися гармонійно без конкурентоспроможних фахівців. 

Якість вищої освіти не відповідає очікуванням роботодавців, студентів та суспільства в 

цілому. Система фінансування та управління не дає заслуженої винагороди найкращим 

викладачам та найбільш ефективним закладам вищої освіти. Здобувачами вищої освіти часто 

стають молоді люди, які не повною мірою володіють необхідними для здобуття вищої освіти 

знаннями, навичками та мотивацією. 

В Україні бракує даних, які б у динаміці відображали оцінки роботодавців та самих 

студентів щодо якості вищої освіти та відповідності освітніх програм вимогами ринку праці, 

також відсутній моніторинг зайнятості випускників ЗВО. 

За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій 

перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, 

ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному 

середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Але українська школа не готує до 

цього. 

Ще одна проблема – це навчання за кордоном. За даними Інституту міжнародної освіти, 

до 2025 року вчитися не вдома будуть близько 8 мільйонів молодих людей, ще кілька років 

тому ця цифра була в 3 рази менше. Найбільш «просунута» частина української молоді 

активно інтегрується до європейського освітнього простору, як то кажуть, ногами — усе 

частіше виїздить на навчання за кордон. Згідно з дослідженням КМІС основними причинами 

вибору освіти за кордоном «середньостатистичним українським студентом» є можливість 

тимчасового чи постійного працевлаштування (65%) та вища якість освіти порівняно з 

Україною (60%). Нічого поганого в прагненні молоді навчатися за кордоном, звичайно, 

немає. Але постає питання: чи все у нас робиться для того, аби переконати суспільство, що 

пора нарешті «будувати Європу вдома», по-справжньому боротися за виведення власної 

освіти на рівень європейських стандартів, а не відкладати ці завдання на невизначену 

перспективу? 

Щоб вирішити вказані проблеми прийнято Закон України «Про фахову передвищу 

освіту», норми якого запроваджують елементи корпоративного управління закладами; 

передбачають ефективні механізми обрання керівника закладу; змінюють систему 

державного фінансування; виключають обмеження студентів по віку, по кількості здобутих 

раніше дипломів за кошти бюджету; передбачають можливість самостійно визначати форми 

освітнього процесу, право на збереження або передачу майнових комплексів у разі виходу зі 

складу закладів вищої освіти тощо. 

Все це сприятиме перетворенню випускників закладів вищої освіти на  

конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають сучасні знання, вміють 

вирішувати комплексні задачі, можуть створювати висококласні та інноваційні 

інтелектуальні продукти та поділяють цінності вільного демократичного суспільства. Тільки 

у такому випадку можна досягти нової якості освіти, що відповідає сучасним запитам 

кожного громадянина, суспільства і держави. 
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ВИКОРИСТАННЯ  ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Запорожець О.М., викладач вищої категорії 

комунального закладу «Бериславський  медичний 

фаховий коледж» Херсонської обласної ради  

(м. Берислав) 

   
Анотація. В статті розкриваються особливості використання інтерактивних методів 

навчання при вивченні англійської мови та їх роль у активізації пізнавальної діяльності 

студентів та мотивації їх до оволодіння іноземною мовою в умовах дистанційного та 

змішаного навчання. 

Постановка проблеми. Головним напрямком розвитку сучасної гуманітарної освіти  в 

Україні є наближення освітніх  послуг до європейських стандартів. Сучасні реалії життя – 

пандемія, пов’язана з COVID -19 – внесли свої корективи й в освітній процес. Оволодіння  

іноземною мовою здійснюється через комунікативний підхід, який реалізується в процесі 

активної взаємодії. Тому, сьогодні  постає питання про пошук дієвих інструментів для 

організації такої взаємодії в умовах дистанційного та змішаного навчання. 

Аналіз останніх досліджень в публікацій. У дослідженнях науковців (О.Бігич, М. 

Волошинова та ін.) обгрунтиовано необхідність використання електронних засобів навчання 

в процесі викладання іноземних мов. 

Т. Коваль досліджує роль інтерактивних технологій навчання  в процесі формування в 

студентів стійкої мотивації до навчання та активізації їх пізнавальної активності. 

В роботах Н.Майєр описано особливості використання технічних та медіа- засобів 

навчання. 

На думку О.Пометун, інтерактивними можна вважати технології, які забезпечують 

активну взаємодію в процесі навчання. 

Основний матеріал. Сьогодні англійська мова  міцно закріпила свою позицію як мова 

міжнародного спілкування. Володіння нею – це одна з базових навичок 

конкурентноспроможного  фахівця будь-якої сфери професійної діяльності. 

Сучасні зміни, що відбуваються в освітньому процесі є викликом для викладачів та 

спонукають їх до вдосконалення та пошуку  нових  ефективних підходів щодо організації 

навчально-виховного процесу. 

Одним із дієвих методів є використання інтерактивних комп’ютерних технологій, який 

відкриває для студентів доступ до нових джерел інформації, підвищує їх мотивацію до 

оволодіння іноземною мовою та ефективність самостійної роботи. З його використанням 

відбувається швидше засвоєння граматичних конструкцій та збагачення  словникового 

запасу (дуже часто з контексту в ході роботи з інформаційними матеріалами). 

Даний метод дозволяє викладачам здійснювати диференційований підхід до кожного 

студента, раціонально використовувати час як при викладі нового матеріалу, так і під час 

його засвоєння. 

Напрямки використання інтерактивних технологій в процесі оволодіння іноземною 

мовою: 

- використання Інтернету для виконання практичних завдань, написання доповідей, 

рефератів, проєктих робіт, тощо; 

- використання мультимедійних можливостей комп’ютера, що слугує як наочний 

посібник для вивчення, систематизації та   контролю навчального матеріалу. 

Використання інтерактивних засобів навчання розширює методичний інструментарій 

викладача та забезпечує умови інтерактивного спілкування : 

- використання інтерактивних відео  та аудіо роликів розширює поле для спілкування 

при усному оволодінню мовою; 
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- використання фото, схем, малюнків, тощо за тематикою висловлення реалізує 

принцип наочності. 

Інтерактивні технології допомагають налагодити процес комунікації в умова 

дистанційного та змішаного навчання;  урізноманітнити навчальний процес на всіх його 

етапах та організувати практичну складову вивчення іноземної мов (через використання 

інтерактивних вправ). Вони є невід’ємними й при організації поза аудиторної, пошуково-

дослідницької, проєктоної, тощо діяльності студентів. 

В процесі формування стійкої мотивації студентів до оволодіння іноземною мовою та 

активації їх пізнавальної активності інтерактивні технології є невід’ємними, адже, 

створюють такі умови, в яких кожен відчуває свою успішність та інтелектуальну 

спроможність. 

 Висновки. Сьогодні педагог повинен в достатній мірі володіти інструментами 

інтерактивного навчання, адже вони не лише урізноманітнюють процес навчання, а й 

стимулюють студентів до вивчення іноземної мови в реаліях сучасної освіти.  

 

КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ   

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

 

Курліщук І.І., кандидат педагогічних наук, доцент 

доцент кафедри теорії і методики  фізичного виховання  

ДЗ «ЛНУ імені Т. Шевченка» 

Білоконь Г.О., здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 

ДЗ «ЛНУ імені Т. Шевченка» 

(м.Старобільськ) 

 

Розпочата реформація вітчизняної повної середньої освіти висуває як пріоритетне 

завдання виховання всебічно розвинутої особистості, зорієнтованої на кращі світові й 

національні цінності. Сучасні випускники українських шкіл повинні мати не лише глибокі 

знання із конкретних предметів, а й високий рівень розвитку різних видів компетентностей, 

провідну роль серед яких відведено культурній компетентності. Культурна компетентність 

будується на ідентифікації особистості з певним народом, його культурою, цінностями, 

звичаями, моделями поведінки, дає можливість розуміти, правильно інтерпретувати й 

доцільно застосовувати здобуті знання про культурні концепти для  гармонійного 

формування інтелектуального, соціально активного, фізично і психологічно здорового  

громадянина. 

Пошук  ефективних засобів  формування культурної компетентності здобувачів повної 

середньої освіти актуалізує  використання  потенціалу  фізичної культури і спорту.  

Очевидно, що у процесі фізичного виховання відбувається  не лише зміцнення здоров’я, 

фізичного розвитку учнів, розширення їх рухового досвіду та удосконалення навичок 

життєво необхідних рухових дій, а й розвиток соціалізації особистості учнів, формування 

їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, 

світосприйняття тощо. Усе це потребує впровадження на уроках фізичної культури 

ефективних інноваційних технологій, які б сприяли формуванню  ключових життєвих 

компетентностей, у тому числі культурної компетентності.  До таких технологій, на нашу 

думку, слід віднести квест-технології.  

Вивчення питання культурної компетентності стало предметом дослідження  ряду 

науковців, серед яких М. Байрам, В. Білицька, С. Бондаренко, Н. Головіна, Р. Джонсон, 

О.Овчарук, К. Ерлі, Е. Климова,  О. Лешер, А. Маркова, О. Миролюбова, А. Флієр та інші. 

Шляхи формування ключових компетентностей на уроках фізичної культури описані в 

роботах Ю. Васькова, Є. Захаріної,  І. Омельяненко, Н. Сороколіт, Л. Сущенко, Н. Устинової. 

Зміст і особливості квест-технології  розкриті М. Андрєєвою, Я. Биховським, М. Бовтенко, 
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М. Гриневич, Л. Івановою, П. Сисоєвим та рядом інших вітчизняних за зарубіжних 

науковців.  

Проте питання методичного обґрунтування використання квест-технологій на уроках 

фізичної культури, зокрема як ефективного засобу формування культурної компетентності 

учнів, сьогодні недостатньо розкрито, а отже потребує подальшого дослідження.  

Зазначимо, що вслід за Р. Джонсоном (2014), ми розглядаємо культурну компетентність 

як симбіоз культурної обізнаності та культурного сприйняття в спробах пояснити 

міжкультурну комунікацію та залучити людину до участі в культурному житті. Складники 

культурної компетентності -  знання про культурні установки, цінності й норми; уміння й 

навички їх застосування; ціннісно-смислове ставлення та емоційно-вольове регулювання.  

Разом з тим, уточнимо, що формування культурної компетентності засобами фізичної 

культури відбувається, в першу чергу, через розвиток рухових умінь, таких як уміння 

виражати свій культурний потенціал через рухову активність, уміння удосконалювати 

культуру рухів, а також усвідомлення можливості самовираження особистості та її 

самореалізації через фізичну культуру і спорт. У якості ресурсів формування слід розглядати 

фізкультпаузи, рухливі перерви, спортивні святі, уроки фізичної культури.  

Використання квест-технології на заняттях фізичною культурою, як особливого виду 

рухової і дослідницької діяльності, що має інтерактивний характер і спирається на активність 

і творчість учнів, безперечно позитивно впливає на формування їх культурної 

компетентності. Побудована на організації проблемних завдань з елементами спортивної 

гри, розрахована на глибоке занурення дитини у виконання завдання, квестова педагогічна 

технологія будується на товариських взаємовідношеннях між учасниками, їх злагодженій 

командній роботі. Спортивні квести мають значний виховний потенціал, формують у дітей 

досвід діяльності у нестандартних ситуаціях, дають можливість пізнавати себе. Сьогодні 

популярні спортивні квести культурологічної спрямованості («Козацька фортеця», «Скарби 

мого краю», «Спортивна слава України» та ін.), які дозволяють школярам не лише розвивати 

й удосконалювати свою фізичну форму та соціальні навички, а й отримувати знання про 

рідний край, його природу, видатних людей, у тому числі спортсменів, а також поглиблено 

досліджувати історію свого народу, побут, традиції тощо. Такі квест-технології на уроках 

фізичної культури виконують наступні функції:  освітні – залучення кожного учня в 

пізнавальний процес, мотивування до активної діяльності під час індивідуального або 

групового виконання вправ;  розвиваючі – розвиток інтересу до теми уроку, предмета; 

творчих здібностей учнів, розширення кругозору, загальної ерудиції;  виховні – виховання 

особистої відповідальності за результат своєї команди, бажання проявляти ініціативу, 

формування поваги до культурних традицій, історії рідного краю, вміння працювати у 

колективі, комунікативні навички та ін. 

Таким чином, можна стверджувати, що оновлена українська школа потребує нового 

підходу до організації освітнього процесу, в умовах якого молоде покоління успішно 

формуватиме ключові життєві компетентності, серед яких важливе місце посідає і культурна 

компетентність. Впровадження інноваційних технологій, у тому числі квест-технології, є 

запорукою успішності цього процесу.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

  

Даценко  О.І.,  викладач вищої категорії 

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Актуальність дослідження. Однією з найважливіших проблем, що стоять перед вищою 

школою, є підвищення якості підготовки фахівців. Студент і     випускник вищого 

навчального закладу повинен не тільки отримувати знання з дисциплін, опановувати 

вміннями і навичками використання цих знань, методами дослідницької роботи, а й вміти 
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самостійно здобувати нові відомості. У зв'язку з цим все більшого значення набуває 

самостійна робота студентів. 

Організація самостійної роботи в процесі навчання, формування умінь навчальної праці 

є основою для післявузівської освіти і подальшого підвищення кваліфікації. Таким чином, у 

коледжі студенти повинні отримати підготовку до подальшої самоосвіти, а засобом 

досягнення цієї мети є самостійна робота.  

Мета дослідження - показати особливості організації самостійної роботи студентів, 

виявити фактори, що сприяють її активізації. 

 Головна мета самостійної роботи - засвоєння теоретичних знань, формування 

загальнонавчальних, інтелектуальних і професійних умінь і навичок та    формування 

самостійності і активності особистості майбутнього фахівця. 

Самостійна робота розглядається як найважливіший елемент навчання і виховання 

студентів. Викладач в такому випадку з транслятора знань перетворюється в менеджера 

освітнього процесу, організовуючи і направляючи пізнавальну діяльність студентів. 

Ефективність самостійної роботи визначається її грамотної організацією. 

Найважливішим напрямком в організації самостійної роботи студентів є поєднання їх 

творчої самостійної діяльності з колективною. 

Активна самостійна робота студентів можлива тільки при наявності серйозної і стійкої 

мотивації. Найсильніший мотивуючий фактор - підготовка до подальшої ефективної 

професійної діяльності. 

Фактори, що сприяють активізації самостійної роботи: 

1. Корисність виконуваної роботи. Якщо студент знає, що результати його роботи 

будуть використані в методичному посібнику, при підготовці публікації чи іншим чином, то 

ставлення до виконання завдання істотно змінюється в кращу сторону і якість виконуваної 

роботи зростає. Іншим варіантом є активне застосування результатів роботи в професійній 

підготовці. Підбірка матеріалів для стендів, презентації для занять (пошукова робота 

студентів). 

2. Участь студентів в творчій діяльності. Це може бути участь в науково-дослідній, 

дослідно-конструкторської або методичній роботі. 

3. Інтенсивна педагогіка. Вона передбачає введення в навчальний процес активних 

методів, перш за все ігрового тренінгу, в основі якого лежать інноваційні та організаційно-

діяльні ігри. 

4. Участь в олімпіадах з навчальних дисциплін, конкурсах науково-дослідних або 

прикладних робіт і т.д. 

5. Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопичувальні оцінки, 

рейтинг, тести, нестандартні екзаменаційні процедури).  

6. Заохочення студентів за успіхи в навчанні і творчій діяльності (стипендії, 

преміювання, заохочувальні бали) і санкції за погане навчання.  

7. Індивідуалізація завдань, постійне їх оновлення. 

8. Особистість викладача. Викладач може бути прикладом для студента як 

професіонал, як творча особистість. Він може і повинен допомогти студенту розкрити свій 

творчий потенціал, визначити перспективи свого внутрішнього зростання. 

Висновок. Самостійна робота сьогодні стає головним резервом підвищення 

ефективності підготовки сучасних фахівців. Вона завершує завдання всіх видів навчальної 

роботи. Ніякі знання, не підкріплені самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім 

надбанням людини. Крім того, самостійна робота має виховне значення: вона формує 

самостійність не тільки як сукупність умінь і навичок, а й як рису характеру, яка відіграє 

суттєву роль в структурі особистості сучасного фахівця вищої кваліфікації.  
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СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ДРАМИ Г. ІБСЕНА "ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ" 

 

Л.Ф.Ленцова, викладач зарубіжної літератури  

вищої кваліфікаційної категорії,  

ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" 

(м.Маріуполь) 

 

Драма Г. Ібсена "Ляльковий дім" у 1879 році призвела вибух у буржуазному 

суспільстві, яке було настільки обурено, що попросило не говорити про цю п’єсу, щоб 

уникнути інцидентів. Проте "не говорити" про драму було вже неможливо, бо центральною 

проблемою було становище жінки в цьому світі. 

У п’єсі Г.Ібсен зображує, здавалось, цілком ідеальну сім’ю, але драматизм ситуації 

полягає у абсолютної несумісності між видимості життя та реальністю, яка заснована на 

брехні та егоїзмі. 

Нора, яка спочатку видається легковажним створінням, прозріває, стає сильною 

людиною, здатною на жертви і готовою мислити самостійно. Вона вже не згодна на 

компроміси, вона не може пробачити чоловіку його ставлення до себе і йде від нього. А коли 

Хельмер нагадує їй, що вона "передусім дружина і мати", Нора відповідає, що вже в це 

більше не вірить. 

"Я гадаю, що передусім я людина, так само, як і ти". Це було нечувано! 

Це був скандал, підривання суспільних норм. Як жінка може власно вирішувати, що їй 

робити? 

Проте, перемога Нори, її внутрішнє звільнення та обрання нею свого справжнього 

шляху, не означає завершення її боротьби. Навпаки, випробування героїні за своє 

самоствердження, за пізнання справжніх законів життя тільки починається. 

Проте, Г.Ібсен не був би майстром, якби остаточно завершив п’єсу. В ній "відкритий 

фінал", який спонукає глядача напружено обмірковувати подальший розвиток подій… 

 

СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 

 

Білоброва Т.Г., викладачка кафедри спеціальної  

фізичної та домедичної підготовки 

Донецький юридичний інститут МВС України 

Биковська А.М., викладачка кафедри спеціальної  

фізичної та домедичної підготовки 

Донецький юридичний інститут МВС України 

(м. Кривий ріг) 

 
Сучасна педагогіка потребує нових методів та підходів при організації навчального 

процесу з фізичного виховання молоді. Сформувати ставлення до здоров’я як найважливішої 

цінності, зацікавити студентів займатися спортом, навчити дотримуватися здорового способу 

життя – основне завдання сучасної фізкультурної освіти.  

Результати досліджень учених вказують на те, що ефективність фізичного виховання 

студентів у нашій країні сьогодні знаходиться на незадовільному рівні, заняття фізичною 

культурою у ЗВО не зацікавлюють, а навпаки – викликають негативні емоції. Істотну роль в 

оптимізації цієї ситуації відіграє підвищення мотивації до використання засобів фізичної 

культури в повсякденному житті, зокрема, до занять фізичним вихованням, як академічним, 

так і самостійним, а також вибір адекватних засобів компенсації дефіциту повсякденної 

рухової активності.  

Мета даної роботи - виокремити та проаналізувати можливості використання 

інноваційних технологій у галузі фізичного виховання в умовах сучасної освіти.  
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В умовах напруженої розумової діяльності та на фоні обмеженої рухової активності, що 

притаманна способу життя студентської молоді, саме заняття фізичною культурою і спортом 

покликані створювати умови для збереження і зміцнення здоров’я студентів. А фізичне 

виховання виступає як засіб релаксації, реабілітації та відновлення життєвих сил. У 

широкому розумінні «інновація» – це синонім успішного розвитку певної сфери діяльності 

на базі різноманітних нововведень. Застосування новітніх технологій сприяють активізації 

фізичної діяльності студентів, забезпечують можливість самовираження особистості. Тому, 

саме нові шляхи, засоби, прийоми і модернізовані методи виокремлюємо як інноваційні 

(новітні) технології фізичного виховання. Зазначимо декілька прикладів інноваційних 

методик проведення занять фізичного виховання. Одним із них є різноманітні новітні 

технології фізичного вдосконалення, що включають різноманітні танцювальні та ритмічні 

вправи (різновиди аеробіки: степ-, тайбо-, аква-; бейлі-денс, шейпінг тощо) сприятимуть 

формуванню правильної постави, гарної ходи, розвитку ритмічності та координації рухів. 

Отримані результати досліджень науковців щодо використання вправ з аеробіки і стретчинга 

на уроках фізкультури в закладах вищої освіти показують, що вони сприяють підвищенню 

інтересу та активності на заняттях фізичної культури. Прикладом вдалого використання 

інноваційних технологій у галузі фізичної культури визначаємо бейсбол (софтбол). В 

історичному контексті дотичні ігри «oina» і «лапта» вважались румунським, українським та 

російським населенням нашого краю національними.  

Бейсбо́л (англ. baseball) – спортивна гра з м’ячем, який б’ють битою. Зазначений метод 

призводить до рухової активності, зібраності гравців. Вважаємо важливим наголосити, що до 

інноваційних технологій ми відносимо також запозичені оздоровчі системи різних народів 

світу (хатха-йога, карате, бусідо, сумо, східні танці тощо). Наприклад, застосування вправ з 

оздоровчої системи йога на заняттях фізичної культури у ЗВО може набувати значної 

популярності та позитивно впливати на організм молодої людини. Виникнувши в давні часи 

на Сході, йога поступово була адаптована і пристосована під стиль життя сучасної людини, і 

з тих пір дуже швидко набула популярності у фітнес-клубах і спортивно-оздоровчих 

центрах.  

Йога - санскритське слово, споріднене російському «ярмо» - буквально означає 

«з’єднання». Заняття йогою – це метод роботи з тілом, диханням і свідомістю. Спочатку йога 

вдосконалює тіло. Під час виконання йогівських поз ( асани ), людина знаходить фізичне і 

психічне здоров’я та силу. Застосування різних методик оздоровчих систем на заняттях 

фізичної культури зацікавлять студентів, сприятимуть їх фізичному розвитку.  

Фізична культура у ЗВО є невід’ємною частиною формування загальної культури 

особистості сучасного фахівця. Як навчальна дисципліна, обов’язкова для всіх 

спеціальностей, вона є одним із засобів формування всебічно розвиненої особистості, 

оптимізації фізичного і психофізіологічного стану студентів у процесі професійної 

підготовки. Покращити відвідуваність занять, змінити ставлення студентів до занять 

фізкультурою на краще можливо завдяки застосуванню інноваційних технологій та методик 

викладання, використанню вправ сучасних оздоровчих систем.  

 

ТЬЮТОРСЬКИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Теплова О.А., викладач І категорії 

ВСП «ЗГФК НУ «Запорізька політехніка» 

(м. Запоріжжя) 

 

Анотація. У статті висвітлено діяльність тьютора у процесі супроводу навчання 

математики на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Було 

проаналізовано наявні Інтернет-ресурси і мобільні додатки з математики для здобувачів 
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освіти І-ІІ курсів коледжу, здійснено короткий опис основних засобів ІКТ з навчання 

математики.  

Ключові слова: тьютор; математика; інформаційно-комунікаційні технології; ресурси 

Інтернету; мобільні додатки.  

Тривалий карантин змусив нас всіх  приділити належну увагу дистанційній освіті. Хочу 

зупинитися на діяльність тьютора у процесі супроводу дистанційного навчання з математики 

на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Цей метод я 

застосовую на індивідуальних заняттях по підготовки студентів до ЗНО, 

Математика  часто є одним із складних для засвоєння предметів. Часто студенти не в 

змозі на високому і навіть достатньому рівні опанувати математичні знання й уміння, 

ефективно засвоїти способи розв’язання математичних прикладів і вправ, а також не можуть 

самостійно підготуватися до контрольної роботи, ЗНО з математики. Традиційне розв’язання 

цієї проблеми батьки бачать у тому, щоб скористатися послугами репетитора, що у більшості 

випадків не досить ефективно сприяє її розв’язанню. Проте у роботі  іноді потрібний інший 

підхід у навчанні математики. Їх потрібно переконати, що математика є цікавим, 

захоплюючим і корисним у повсякденному житті предметом, з особливою ретельністю 

з’ясувати набутий студентом досвід, у чому саме потрібна допомога і якими шляхами її 

краще здійснити. Такі функції виконує тьютор, який забезпечує розробку і супровід 

індивідуальних освітніх програм здобувачів освіти, організує процес індивідуальної роботи  

з виявлення, формування і розвитку їх пізнавальних інтересів, супроводжує процес 

формування їх особистості. 

Під тьюторським супроводом розуміють педагогічну діяльність з індивідуалізації 

навчання, спрямовану на виявлення і розвиток освітніх мотивів та інтересів тьюторантів, 

пошук освітніх ресурсів для створення індивідуальної освітньої програми, на роботу з 

освітнім замовленням, формування навчальної й освітньої рефлексії того, хто навчається. 

Тьютор допомагає  визначитися з уподобаннями, з напрямком творчої або дослідницької 

діяльності, справлятися з труднощами в процесі отримання освіти. І, найголовніше, він 

організовує максимально комфортні умови для реалізації освітнього запиту тьюторанта як 

особистості.  

Основним завданням тьюторського супроводу у математичній освіті є розробка разом 

із тьюторантом індивідуальної освітньої програми з удосконалення математичних 

компетентностей та її уточнення у вигляді індивідуального освітнього маршруту. Завдання 

тьютора у цьому процесі полягає у тому, щоб зробити тьюторанта максимально самостійним, 

але при цьому контрольованим суб’єктом у процесі досягнення своєї освітньої цілі. Для 

цього доцільним вважаємо застосування інформаційно-комунікаційних технологій, а саме 

математичних Інтернет-ресурсів та мобільних додатків. Роглянемо деякі з них. 

GeoGebra є динамічним програмним забезпеченням математики, яке поєднує 

геометрію, алгебру і математичний аналіз. З одного боку, GeoGebra це інтерактивна система 

геометрії, у якій можна зробити конструкції точок, векторів, відрізків, прямих, 

багатокутників і конічних перетинів, а також функції та їх динамічні зміни. З іншого боку, 

рівняння і координати можуть бути введені безпосередньо, і так, GeoGebra може працювати 

зі змінними чисел, векторів і точок. Цікавим для студентів буде те, що з використанням 

такого засобу ІКТ як GeoGebra у процес навчання математики додається рух завдяки 

анімації. Тепер там, де раніше викладач, малюючи фігури біля дошки, лише закликав уявити 

те чи інше переміщення (у геометрії, у «задачах на рух»), його можна змоделювати на 

дисплеї комп’ютера. GeoGebra дозволяє анімувати не тільки вільні числа і / або кути, в один і 

той же час, але також залежні точки, які обмежені на об'єкті (сегменти, лінії, функції, вигин і 

т. д.). GeoGebra дозволяє візуалізувати математику, проводити експерименти і дослідження 

під час розв’язування математичних завдань не тільки геометричного характеру. З 

методичної точки зору середовище GeoGebra дозволяє створювати на екрані комп'ютера 

креслення, які можна використовувати на різних стадіях вивчення навчального матеріалу, від 

креслень ілюстративного характеру (живих плакатів) до дослідних креслень. Особливо 
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пізнавальним і захоплюючим є сам процес створення відповідного малюнка, анімації чи 3D-

ілюстрації. GeoGebra має онлайн, десктопний та мобільний варіанти, що урізноманітнює 

роботу з цим програмним забезпеченням. 

Різноманіття мобільних додатків дає можливість тьютору застосовувати їх для 

розв’язання різних завдань у роботі з тьюторантом. Наприклад, мобільний додаток 

PhotoMath тьютору доцільно запропонувати для пошуку самостійного розв’язку 

тьюторантом математичних прикладів. Цей додаток є математичним калькулятором, який 

використовуючи камеру смартфона, розпізнає математичний приклад і пропонує 

розв’язання. Додаток має функцію розпізнавання рукописного тексту, та редагування 

розпізнаного запису прикладу. У платній версії PhotoMath надає покрокові інструкції 

розв’язання прикладів, використовує барвисті пояснення, надає поради і рекомендації, а 

також пропонує миттєве розв’язання мільйонів прикладів. PhotoMath надає покрокові 

інструкції розв’язання прикладів, використовує барвисті пояснення, надає поради і 

рекомендації, а також пропонує миттєве розв’язання мільйонів прикладів. 

Мобільний додаток Test  призначений для тренування тестів із ЗНО, у тому числі з 

математики. У базі програми містяться тести з усіх предметів з 2013 до 2020 року 

проведення ЗНО. Можна обрати рік, режим проходження (вибірковий чи повністю). Після 

закінчення проходження тестування у режимі «Пройти повністю» можна натиснути на 

кнопку звіт, у результаті чого буде виведено результат проходження з вказівками на 

помилки. Такий додаток тьютор може використовувати у роботі із старшокласниками як для 

перевірки знань з математики, так і для тренування.  

Мета тьютора уважно і чуйно ставитися до підопічного і, враховуючи завдання 

індивідуальної освітньої програми, у процесі тьюторського супроводу задіяти ті ІКТ, які 

будуть доцільними за певних освітніх завдань, за умови комфортної організації процесу 

досягнення індивідуальних освітніх цілей тьюторанта та його позитивного ставлення до 

використання запропонованих засобів ІКТ.  

Отже, залежно від того, яку мету на занятті ставить тьютор, у ході тьюторського 

супроводу підопічного під час навчання математики, можуть застосовуватися різні Інтернет-

ресурси чи мобільні додатки. Інтенсивний розвиток ІКТ, в тому числі україномовних, надає 

все більше можливостей для урізноманітнення тьюторских практик навчання математики.  

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Незгода Л.І., викладач-методист 

Відокремлений структурний підрозділ  

«Фаховий коледж інформаційних технологій  

та землевпорядкування Національного авіаційного університету»,  

(м. Київ) 

 

У доповіді представлені: 

 основні концепції, принципи, ідеї використання технологій дистанційного 

навчання; 

 педагогічні та інформаційні технології; 

 переваги, організація дистанційного навчання в асинхронному та синхронному 

режимі. 

Доповідь для викладачів фахових коледжів в період дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання - сукупність технологій, що забезпечують доставку студентам 

основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у 

процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з навчальними 

матеріалами, а також у процесі навчання. 
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Відмінність дистанційного навчання від традиційного зрозуміла, якщо розглянути їх з 

погляду форм взаємодії викладача і студента. В основу традиційної моделі навчання 

покладено читання лекцій, проведення семінарських, лабораторних та різних ігрових видів 

занять, організація самостійної роботи студентів та інші форми роботи. База навчання - книга 

і викладач як інтерпретатор знання. Дистанційне навчання орієнтоване на впровадження в 

навчальний процес принципово відмінних моделей навчання, що передбачають проведення 

конференцій, самостійну роботу студентів з інформаційними полями з різних банків знань, 

проектні роботи, тренінги й інші види діяльності з комп'ютерними та нетрадиційними 

технологіями. 

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у 

навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або 

освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти. 

Основною ідеєю дистанційного навчання є створення навчального інформаційного 

середовища, що охоплює комп'ютерні інформаційні джерела, електронні бібліотеки, відео- та 

аудіотеки, книги і навчальні посібники. Складниками такого навчального середовища є як 

студенти, так і викладачі, взаємодія яких здійснюється за допомогою сучасних 

телекомунікаційних засобів. Таке навчальне середовище дає унікальні можливості студентам 

для одержання знань як самостійно, так і під керівництвом викладачів. 

Основними принципами системи дистанційної освіти  є: гнучкість, модульність, 

динамічність, адаптивність, неперервність, креативність і відкритість. Вона базується 

переважно на самостійному отриманні необхідного обсягу і якості знань та передбачає 

поєднання широкого спектру традиційних і новітніх інформаційних технологій. 

Використання цих технологій дозволяє студентам поповнити перелік вмінь і навичок, які в 

подальшому визначать успішність людини в будь-якій сфері діяльності. До них відносять: 

 вміння самостійно планувати свою діяльність; 

 вміння приймати рішення, робити вибір і нести за нього відповідальність; 

 вміння працювати в інформаційному просторі; 

 вміння подавати результати діяльності з використанням інформаційних 

технологій; 

 навички самоосвіти. 

В основу дистанційного навчання покладені класичні принципи: наочність; 

системність; свідомість та активність; систематичність і послідовність, зв'язок теорії з 

практикою; науковість і доступність.  

До складу технологій дистанційного навчання входять педагогічні та інформаційні 

технології: 

1. Педагогічні технології дистанційного навчання - це технології 

опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами з використанням 

телекомунікаційного зв'язку та методології індивідуальної роботи студентів з 

структурованим навчальним матеріалом, представленим у електронному вигляді. 

2. Інформаційні технології дистанційного навчання - це технології створення, 

передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу 

дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв'язку.» 

Дистанційне навчання є новою формою освіти. Дистанційне навчання не може бути 

автономною системою, тому що має ті ж цілі, що й очне, та ґрунтується на державних 

стандартах, які встановлені для тих чи інших дисциплін. Традиційне та дистанційне 

навчання при однаковому змісті відрізняються взаємодією викладача та студентів, а також 

формою подачі матеріалу. Але принципи в дистанційному навчанні  реалізуються за 

допомогою засобів зумовлених можливостями інформаційного середовища Інтернет та його 

специфікою. 

Використання Інтернету надало революційний прорив у системі освіти усіх країн світу 

та особливо у дистанційній формі навчання. Він надає студентові та викладачеві змогу: 
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 інформацію про навчання можна отримати у будь-який час, незалежно від місця 

перебування; 

 за короткий проміжок часу передати інформацію будь-якого змісту та на будь-

яку відстань; 

 до певного робочого місця не бути прив’язаним; 

 протягом необмеженого часу зберігати інформацію в комп’ютері з можливістю 

її редагування, друкування або знищення; 

 за допомогою мультимедійних засобів спілкуватися викладачеві зі студентами; 

 доступність до різноманітних джерел інформації; 

 можливість в режимі реального часу організації електронних конференцій, 

спілкування студентів між собою викладача з студентами. 

У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до викладачів. Лекції складають 

лише невелику частку, процес навчання орієнтує студентів на творчий пошук інформації, 

вміння самостійно набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні практичних 

завдань з використанням сучасних технологій. 

Характерні риси дистанційного навчання: 

1) самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає самомотивацію 

студента щодо власного навчання, а також певний рівень самоорганізації особистості; 

2) спілкування викладача і слухача за принципом "один до одного", що відповідає 

за формою і змістом індивідуальній консультації; 

3) взаємодія "багатьох до багатьох" означає, що можливе одночасне спілкування 

безлічі студентів, які обмінюються між собою досвідом і враженнями. 

Переваги дистанційного навчання: 

 оперативні (подолання бар’єрів у просторі та часі, одержання актуальної "свіжої" 

інформації, швидкий зворотний зв’язок); 

 інформаційні (зростає доступність освітньої інформації, що знаходиться на 

спеціалізованих серверах); 

комунікаційні (збільшується кількість потенційних учасників навчання за допомогою 

електронних мереж);  

 педагогічні (внаслідок специфіки дистанційних телекомунікацій навчання стає більш 

мотивованим, інтерактивним, технологічним і індивідуалізованим);  

 психологічні (створення більш комфортних, порівняно з традиційними, емоційно- 

психологічних умов); 

 ергономічні (учні і вчителі мають можливість розподіляти час занять за зручним для 

себе графіком і темпом, вибирати і використовувати для занять найбільш придатну техніку і 

комп’ютерне устаткування); 

 індивідуальний підхід до кожного. 

Освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання організовується 

відповідно до графіків навчального процесу, робочих навчальних програм та розкладів 

занять. 

Принципи формування навчання, його технологія 

У порівнянні з традиційним навчанням планування та розробка дистанційного курсу є 

більш складним процесом. Такий курс вимагає більшої гнучкості,детальнішої розробки, 

ретельнішого планування. Тому при проектуванні такої педагогічної технології доцільно 

використовувати такі принципи: 

1. Принцип пріоритетності психолого-педагогічних, соціальних та санітарно-

гігієнічних підходів до всіх аспектів дистанційного навчання.  

2. Принцип модульного підходу до відбору та конструювання змісту дистанційного 

навчання, його програмно-методичного забезпечення та організації навчального процесу.  

3. Принцип максимально можливої інтеграції змісту дистанційного навчання.  
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4. Принцип формування інформаційного середовища відповідно до цілей, завдань та 

моделей дистанційного навчання. 

 5. Принцип підготовленості особистості до дистанційного навчання.В першу чергу, 

стосується вмінь та навичок до самостійної роботи, володіння комп'ютерною та оргтехнікою, 

засобами зв'язку тощо. 

6. Принцип активного зворотного зв'язку.  

Технології дистанційного навчання можуть використовуватися під час організації та 

проведення самостійних та контрольних робіт, навчальних занять.Лекції, консультації, 

семінари можуть проводитися зі студентами в асинхронному та синхронному режимі. 

Організація дистанційного навчання студентів в асинхронному режимі: 

 1. Із використанням електронної пошти. Викладач надсилає студентам на їх 

електронні скриньки  навчальні матеріали та/або посилання на навчальні онлайн-ресурси, 

завдання; студенти опрацьовують самостійно матеріали та виконують завдання, виконані 

завдання надсилають на електронну скриньку викладачу.  

2. Із використанням Google Диску (Dropbox та інших хмарних сховищ). Викладач 

створює папку для студентів із навчальними матеріалами та завданнями, студенти 

самостійно опрацьовують матеріали, виконують завдання та розміщують їх у тій же папці.  

3. Із використанням соціальних мереж / месенджерів. Викладач створює групу в 

соціальній мережі/месенджері (Facebook, Viber, Telegram тощо) з обмеженим доступом, 

розміщує навчальні матеріали та/або посилання на навчальні онлайн-ресурси, завдання. 

Також у групі можна проводити опитування учасників.  

Організація дистанційного навчання студентів в синхронному режимі: 

1. Використання платформ дистанційного навчання (Moodle, Google Classroom та 

інші). Викладач створює дистанційний курс (клас), реєструє студентів у курсі (або надає їм 

код приєднання до класу Google Classroom). У створеному дистанційному курсі викладач 

розміщує текстові матеріали, презентації, відеозаписи, завдання, посилання на інші освітні 

ресурси. Студенти ознайомлюються з навчальними матеріалами, виконують завдання та 

завантажують їх до системи дистанційного навчання. Викладач перевіряє, оцінює виконання 

завдань учнями, пише відповідні коментарі до робіт.  

2. Проведення чатів – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу через 

месенджери. 

 3. Використання спільних документів Google (документів, презентацій, таблиць, 

малюнків тощо) дозволяє організувати роботу в режимі реального часу.  

До кожного заняття студентам надається план дій для успішного оволодіння темою. 

Під час пояснення матеріалу використовувались конспекти викладача, посилання на 

інтернет-ресурси. Перевірку знань та вмінь викладач  проводить за допомогою контрольних 

опитувань. 

Для проведення онлайн-занять обрано Google Meet – дуже зручний інструмент для 

відеоконференцій, що дозволяє учасникам обмінюватися інформацією в будь-який момент 

часу. Під час відеоконференцій викладач та студенти мають змогу продемонструвати 

презентації, схеми, графіки, відео на своєму екрані, використовуючи функцію «Демонстрація 

екрана» та інтерактивну дошку. Також застосовування функції «Чат», що дозволяє всім 

учасникам ділитися короткими текстовими повідомленнями, передавати файли групі або в 

індивідуальному порядку. 

Найпоширенішим видом викладання та опрацювання матеріалу уроку є презентації 

PowerPoint, які розміщено в Google Classroom та, які демонструє викладач під час 

проведення відеоконференцій. 

Шість характеристик засобів інформації, що використовуються у дистанційному 

навчанні: 

1. Символьна система (презентаційні атрибути) – тип символів, що використовуються 

в засобах інформації для спілкування: текст, анімація, звук і т.ін. 
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2. Доступність. Сюди входять необхідні ресурси та вартість, вміння та навички, що 

необхідні для ефективного використання. 

3. Контроль. Як впливає засіб на студента, шляхи роботи із засобами інформації. 

4. Реактивність. Підтримка студентської активності засобами інформації (внутрішня 

активність). 

5. Інтерактивність. Дії студента для отримання зворотного зв'язку від засобу 

інформації. 

6. Адаптивність. Засіб інформації як забезпечення ситуацій індивідуальних потреб. 

Порівняння трьох систем навчання: 

Показник Дистанційне 

навчання 

Комп’ютерне 

навчання 

Очне навчання 

 

Темп навчання 

Довільний, яким 

керують за бажанням 

учня 

Довільний, яким 

керують за 

бажанням учня 

Яким керують за 

програмою роботи 

навчального 

закладу 

Зв’язок з викладачем Через мережу Відсутній Безпосередній 

Можливість адаптації 

навчального курсу до 

вимог студентів 

 

Висока 

 

Низька 

 

Низька 

Якість контролю 

знань 

Висока Низька Середня 

Централізований 

контроль навчального 

процесу 

 

Можливий 

 

Неможливий 

 

Ускладнений 

Витрати на навчання Низькі Низькі Високі 

Витрати на 

підготовку курсу 

Вищі, ніж для очного 

навчання, нижчі, ніж 

для комп’ютерного 

навчання 

Вищі, ніж для 

очного і 

дистанційного 

навчання 

 

Предметні сфери Обмежені Обмежені Необмежені 

Легкість 

використання єдиних 

нових навчальних 

матеріалів 

 

Можливо 

 

Ускладнено 

 

Дуже ускладнено 

Швидкість навчання Середня, згідно з 

обраним темпом 

навчання 

Низька Висока 

У доповіді розкрито застосування різних технологій дистанційного навчання: 

принципи, ідеї, концепції, переваги, що можуть застосовуватись викладачами фахової 

передвищої освіти. Таке навчальне середовище дає унікальні можливості студентам для 

одержання знань як самостійно, так і під керівництвом викладачів. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА, ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ  

ВИВЧЕННЯ  ПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Кондрашов В.М. викладач вищої категорії  

ВСП «Маріупольський машинобудівний  

коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

Постановка проблеми. Вивчення дисципліни «Правознавство» включає оволодіння 

здобувачами освіти системою знань з правознавства, враховуючи при цьому і самостійну 
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роботу. Виходячи з навчальної програми, на самостійне опрацювання виділено значну 

кількість годин з різних тем курсу, що в поєднанні з аудиторними заняттями має дати 

поштовх до побудови широкого науково-практичного світогляду.  

Актуальність дослідження. Значний внесок в розробку методики та організації 

самостійної роботи здобувачів освіти зробили як українські так і зарубіжні педагоги, вчені, 

дослідники. Саме в працях Авдеєнко А.П., Дементій Л.В., Драча І.І., Ісаєва І.А., Козакова В. 

А., Літвінчук С. Б., Пащенка Т.М., Соколова А.В., Олійник Т.М.,  Шимко І.М., Юцявичене П. 

А. особливий акцент робиться на вмінні здобувача освіти самостійно знаходити відповіді на 

проблеми, що виникають як у ході виконання навчальних завдань, так і здатність до 

прийняття рішень у виробничо-повсякденних ситуаціях. 

Метою даної статті є акцентування особливої уваги до використання різних методів і 

форм самостійної роботи при вивченні правознавчих дисциплін для здобувачів освіти 

закладів передвищої освіти. 

Виклад основного змісту. Під час вивчення правознавства здобувачі освіти мають 

нннавчитися самостійно мислити, аналізувати засвоєні теоретичні знання, відпрацьовувати 

практичні навики щодо розуміння застосування норм права. 

Самостійна робота здобувачів освіти здійснюється як опосередковано, за допомогою 

використання методичних вказівок, так і шляхом проведення консультацій, бесід, 

колоквіумів, семінарських занять. Ми виділяємо два види самостійної роботи студентів: 

аудиторну самостійну роботу, що проходить під безпосереднім керівництвом викладача на 

лекціях і семінарських і заняттях, і позааудиторну самостійна роботу здобувачів освіти при 

їхній підготовці до занять та написанні рефератів, доповідей тощо. 

Безумовно, визначальну роль у визначенні напрямку і змісту самостійної роботи 

здобувачів освіти відіграє лекція. Вона вчить студента науково мислити, допомагає йому 

детально розібратися у фактичному матеріалі теми, привчає критично оцінювати різні 

погляди, дає приклади логічного мислення на конкретному матеріалі окремої дисципліни. 

З метою ефективної організації самостійної роботи здобувачів освіти постала 

необхідність складання методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, куди 

можна включити теми для написання рефератів і список рекомендованої літератури. Кожен 

здобувач освіти повинен мати можливість ознайомитися або мати на руках таку методичку. 

Ефективною є підготовка студентами доповідей (рефератів) за заздалегідь 

запропонованими викладачем темами. Протягом вивчення предмета всі здобувачі освіти 

мають виступити на семінарі з обраної теми. Викладач на першому семінарському занятті 

пропонує напрями (теми), за якими можна підготувати доповіді, а також рекомендує 

літературу. Бажано пропонувати ті теми, що цілком або частково виносяться на самостійне 

вивчення…  

Ще однією з форм контролю самостійної роботи здобувачів освіти є використання на 

заняттях тестів. Цей найбільш простий метод перевірки засвоєння студентами понять теми. 

Проведення перевірки правильності відповідей як на тести, так і на письмові роботи 

наприкінці лекцій, необхідно робити відразу ж після їхнього виконання. Це дає можливість 

усунути помилки і прогалини в знаннях і уміннях здобувачів освіти майже в перший момент 

оволодіння новими знаннями й уміннями, що є дуже важливим з метою досягнення високої 

успішності студентів. Виправлення недоліків по свіжих слідах ефективніше, ніж така ж 

робота наступного дня або через кілька днів, коли забувся зміст роботи. 

Таким чином обов’язковими передумовами самостійної роботи є: 

- знання та вільне оперування термінами; 

- вміння застосовувати отриманні знання; 

- вміння аналізувати різноманітні точки зору; 

- розуміння необхідності дотримання прав людини; 

- використання правових знань  в повсякденному житті. 
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Висновок. Таким чином, вищенаведене дає змогу стверджувати, що самостійна робота 

здобувачів освіти є однією з форм організації занять, яка формує самостійність як рису 

особистості та готує до постійного самовдосконалення.  

Самостійна робота є джерелом  креативності, позаяк надає  можливість кожному 

здобувачу освіти визначити терміни і вид діяльності, зміст та тривалість навантажень. 

Необхідність переходу до інноваційної системи освіти зумовлюється тим, що нормативні 

акти, сучасні сьогодні, є застарілими/зміненими вже через декілька років. Тому перед нами 

постає проблема формування у майбутніх фахівців такого механізму мислення, який би дав 

можливість їм швидко адаптуватися до вимог, що постійно змінюються, знаходити та 

аналізувати нові джерела інформації, ефективно застосовувати їх у професійній діяльності.  

 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

Солоділова І.В., викладач 1 категорії  

Маріупольського коледжу ДонНУЕТ  

імені Михайла Туган-Барановського 

(м.Маріуполь) 

 

Постановка проблеми. Навчальний заклад має формувати цілісну систему 

універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної роботи та особистої 

відповідальності здобувачів освіти, тобто ключові компетентності, які визначають якість 

сучасної освіти. Для викладача це означає перехід від передачі знань до активного пізнання 

та отримання студентами практичного досвіду. Для здобувачів освіти – це перехід від 

пасивного засвоєння інформації до активного її пошуку, критичного осмислення і 

практичного застосування на практиці. 

Актуальність дослідження. Класичний підхід до процесу навчання не дозволяє 

повноцінно створювати умови для якісного вирішення актуальних проблем: молодий 

фахівець має комфортно себе почувати в нових соціально-економічних умовах. Увага 

викладача має бути зконцентована на залучення здобувача освіти до активної пізнавальної та 

практичної діяльності. Досягнення цієї мети є можливим з використанням новітніх 

технологій, необхідних для активної розумової діяльності та розвитку комунікативності, де 

викладачу відводиться роль сценариста, режисера чи партнера. Свого часу кандидат 

педагогічних наук О.Л.Кононко зазначила, що бути компетентним – означає бути 

довимірним вимогам життя. 

Дослідженню даної теми присвятили свої роботи О.К.Дусовицького, Г.СКостюк, 

О.Я.Савченко. Галузевий стандарт вищої освіти грунтується на принципах особистісно 

зорієнтованого і компетентісного підходу.  

Метою даної статті є узагальнення практичного досвіду реалізації проблеми ключових і 

спеціальних компетентностей здобувачів освіти в умовах Маріупольського коледжу 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. 

Виклад основного змісту. Під ключовими компетентностями відносно здобувачів 

освіти слід розуміти здатність фахово діяти в будь-якій навчально-практичній ситуації. 

Компетентісний підхід висуває на перше місце не інформованість студента, а його здатність 

організовувати роботу: запамятати і дати відповідь – це накопичення знань, а застосувати 

занння і вміння у виробничій діяльності – це компетентність. 

Зміст компетентісного підходу в тому, що здобувач освіти має усвідомлювати 

постановку самого завдання, оцінювати новий досвід, контролювати ефективність власних 

дій. Порівняно з іншими результаттами освіти компетентність є інтегрованим результатом, 

проявляється при використанні в практичній діяльності та життєвих ситуаціях, дозволяє 

вирішувати цілий клас завдань (на відміну від елемента функціональної грамотності), існує в 

формі діяльності, а не інформації про неї (на відміну від знання), переноситься (повязана з 
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цілим класом засобів впливу), вдосконалюється не шляхом автоматизації і перетворення в 

навичку, а шляхом взаємодії з іншими компетентностями. Через усвідомлення загальної 

основи діяльності компетенція нарощується, а сам спосіб дії включається в базу внутрішніх 

ресурсів, проявляєтся свідомо, являє собою усвідомлене застосування знань, вмінь та 

навичок в практичній життєвій ситуації.  

Механізм формування компетентності суттєво відрізняється від механізму формування 

понятійного «класичного» знання. За такого підходу навчальна діяльність періодично 

набуває дослідницького або практичного змісту. 

Основними видами дільності на заняттях є: виділення основної ідеї теми, складання 

відповідних схем і таблиць. В процесі вирішення економічних задач і завдань формуються 

раціонально-психологічні компетентності, вміння підсумовувати, доводити правильність 

одержаних розрахунків. Відповідно кожний студент разом з викладачем рухається своєю 

навчальною траекторією, що дозволяє першому, не залежно від галузі навчання, включати 

себе в цілебачення (вчитися формулювати мету будь-якої діяльності), організовувати і 

планувати свою діяльність, регулярно проводити аналіз діяльності, корегувати її, підводити 

підсумки, робити висновки. Такий підхід дозволяє викладачу організовувати роботу кожного 

здобувача як в аудиторії, так і вдома, забезпечити співробітництво студента з 

одногрупниками і викладачем, зкорегувати його діяльність, цілеспрямовано працювати з 

метою досягнення успішного результату. В своїй роботі я використовую такі методичні 

прийоми як компетентісно орієнтовані завдання і проектну технологію. 

Компетентісно орієнтовані завдання базуються на знаннях і вміннях, але вимагають 

здатності застосовувати їх на практиці. Проте, на мою думку, найбільш ефективним є метод 

проектів – спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка має 

бути оформлена реальним практичним результатом. Проектна технологія – це сукупність 

прийомів та дій здобувачів освіти в їх певній послідовності для вирішення поставленого 

завдання – вирішення проблеми, значущої для студента та оформленої у вигляді 

прикінцевого продукту. 

Висновки. Ключові компетенції є перспективним напрямком в науці та практиці освіти; 

компетентнісний підхід передбачає конструювання моделі фахівця, а потім під цю модель 

підбирається зміст з розвитку ключових компетенцій. Формування компетентностей 

студентів обумовлено реалізацією не тільки оновленого змісту освіти, але й адекватних 

методів та технологій навчання. 

 

МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ  

НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Аркушенко Г.Г., голова циклової комісії  

професійно-практичної підготовки (фармація), 

викладач І категорії КЗ «Бериславський медичний  

фаховий коледж» Херсонської обласної ради 

(м. Берислав) 

 

Потреба в професійних фармацевтичних спеціалістах, орієнтованих на сучасні 

тенденції розвитку медицини та фармації існує завжди. Медичні 

коледжі покликані підготувати фахівця не тільки з теоретичними знаннями і 

професійними навичками та вміннями, але й професійними компетенціями і як наслідок 

конкурентноспроможного фахівця. Підготовка спеціалістів включає: отримання спеціальних 

практичних знань, формування основ професійної майстерності шляхом первинного 

освоєння практичних навичок і професійних умінь, удосконалення основ фахової 

майстерності шляхом вирішення навчальних задач і виконання завдань. 

У процесі формування загальних і професійних компетенцій значна увага повинна 

приділятися освітнім технологіям, що дозволяє гармонійно втілити інноваційні методики в 
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освітній процес, спрямовані в першу чергу на забезпечення активізації пізнавальної 

діяльності студентів.  

Активізація пізнавальної діяльності – свідоме, цілеспрямоване виконання розумової чи 

фізичної роботи, необхідної для оволодіння загальними і професійними компетенціями. 

Головна мета активізації –та підвищення якості навчально-виховного процесу. Для 

формування активності виділяють такі компоненти: готовність виконувати навчальні 

завдання; прагнення до самостійної діяльності; свідомість виконання завдань; 

систематичність навчання; прагнення підвищити свій особистий рівень та інші. 

Дисципліни фармацевтичного профілю: технологія ліків, організація та економіка 

фармації, фармацевтична хімія, фармакологія, фармакогнозія, які викладаються студентам у 

КЗ «Бериславський медичний фаховий коледж» є основою для формування загальних і 

професійних компетенцій. Викладачі циклу професійно-практичної підготовки (фармація) у 

своїй практиці використовують педагогічні технології активних форм навчання, що дозволяє 

забезпечити активність пізнавальної діяльності та організувати участь кожного студента на 

занятті, підвищувати його інтерес до вивчення предмета. 
Використання даних методів у викладанні фармацевтичних дисциплін має під собою 

певну методичну основу, оскільки здійснюється відповідно до принципів активізації 

пізнавальної діяльності студентів. Вони включають:  

1. Принцип забезпечення максимально можливої адекватності навчально-пізнавальної 

деятельності характеру практичних завдань. Для цього організація навчально-пізнавальної 

діяльності студентів на заняттях  за своїм характером максимально наближена до реальної 

діяльності. Наприклад, вивчення відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 

здійснюється на прикладах різних ситуацій в аптеці.   

2. Принцип індивідуалізації. Даний принцип дозволяє організувати навчально-

пізнавальну діяльність з урахуванням індивідуальних інтересів, особливостей і можливостей 

студентів.  

3. Принцип самоконтролю і самонавчання. Дуже важливим у навчальному процесі є 

механізм самоконтролю, який дозволяє індивідуалізувати навчально-пізнавальну діяльність 

кожного студента на основі їх особистого активного прагнення до поповнення і 

вдосконалення власних знань і вмінь, вивчаючи самостійно додаткову літературу, 

отримуючи консультації. Тому на початку активної діяльності потрібно сформувати бажання 

у майбутнього фахівця вирішити проблему, пізнати що-небудь нове. 

4. Принцип проблемності. На заняттях викладачі ставлять завдання з послідовним 

ускладненням, з метою створення студенту такої проблемної ситуації, для виходу з якої йому 

не вистачає наявних знань, тому він вимушений сам активно формувати шляхи вирішення. 

5. Принцип взаємонавчання. У відповідності з цим принципом навчальний процес 

побудований таким чином, що студенти навчають один одного, обмінюючись знаннями. 

6. Принцип дослідження проблем. Потрібно, щоб навчально-пізнавальна діяльність 

студентів носила творчий, пошуковий характер і по можливості включала елементи аналізу 

та узагальнення. 

7. Принцип конкуренції. Важливим стимулом є конкуренція студентів між собою. 

Кожен прагне показати себе з найкращого боку, продемонструвати глибину своїх знань і 

вмінь. 

8. Принцип мотивації. При використанні активних форм для стимулювання 

пізнавальної активності в навчальному процесі слід враховувати такі фактори як мотиви або 

стимули, які спонукають до активності. Головним мотивом активізації студентів є 

професійний інтерес. Студентам пропонуються для вивчення конкретні ситуації, які 

відображають реальну дійсність. Чимало важливим є такий мотив як творчий характер 

навчально-пізнавальної діяльності. Дослідницький характер навчально-пізнавальної 

діяльності дозволяє спонукати у студентів творчий інтерес, а також до активного 

самостійного і колективного пошуку нових знань. 
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Таким чином застосування інтерактивних засобів навчання – ефективний метод 

формування активізації пізнавальної діяльності. Аналіз досвіду застосування активних форм 

навчання показує, що можна достатньо ефективно вирішувати такі завдання, поставлені 

перед викладачем як: формування пізнавальних і професійних мотивів та інтересів, 

виховувати системне мислення фахівця – загальні та професійні компетенції.  
 

БІНАРНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  

 З  ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА СТАТИСТИКИ   

НА ТЕМУ «АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ» 
                     

В.В. Протасов, викладач економічних дисциплін, 

ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

(м.Житомир) 

 
Анотація: Розглянуто особливості вивчення ефективності використання трудових 

ресурсів при проведенні бінарного практичного  заняття з економічного аналізу та 

статистики.  

Сьогодні більш якісні знання можуть бути отримані на основі інтеграції гуманітарних, 

фундаментальних, спеціальних дисциплін та дисциплін комп’ютерного циклу. При сучасній 

системі освіти цілісна картина світу руйнується через кордони між навчальними 

дисциплінами. Перериваються зв'язки не тільки між предметами, але і всередині тем однієї 

дисципліни. Одним зі шляхів вирішення проблем є проведення бінарних занять. 

Особливості проведення інтегрованих занять розглядаються в працях багатьох відомих 

педагогів: Т. Вахрушевої, І. Зязюна,  Л. Пироженко, О. Пометун, А. Фасолі, В. Химинець та інших, 

але потребує додаткових досліджень  проведення бінарних занять при підготовці фахівців 

обліково-економічних спеціальностей. 

Метою роботи є розгляд  деяких особливостей проведення бінарних практичних занять 

з  економічного аналізу та статистики при вивченні показників  ефективності використання 

трудових ресурсів. 

 Проведення бінарних занять дозволяє інтегрувати знання з різних областей для 

рішення однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці. 

Моделюються реальні ситуації обговорення теоретичних і практичних питань двома 

спеціалістами, наприклад представником двох різних наукових шкіл чи теоретиком і 

практиком. Наявність двох джерел  змушує порівнювати  різні точки зору, приймати якусь з 

них чи формувати власну. 

Для прикладу розглянемо бінарне практичне заняття, яке можна провести при  вивченні 

показників ефективності використання трудових ресурсів. На організаційному етапі 

викладачі повідомляють тему, мету заняття, розкривають міждисциплінарні зв’язки. З метою 

мотивації навчальної діяльності звертаємо увагу студентів на те, що ефективне використання 

трудових ресурсів є запорукою збільшення обсягів виготовленої та реалізованої продукції, 

зміцнення трудової дисципліни.  

На початку основного етапу заняття з метою актуалізації та корекції опорних знань 

проводимо опитування студентів. Питання стосуються порядку обчислення показників 

ефективності використання трудових ресурсів, розрахунку індивідуальних, загальних 

індексів, індексів змінного, постійного складу, структурних зрушень, правилам проведення 

факторного аналізу. Викладач економічного аналізу звертає увагу студентів, що основним 

завданням економічного аналізу є співвідношення результатів і витрат, яке в загальному 

розумінні називають ефективністю. Узагальнюючим показником ефективності використання 

робочої сили є продуктивність праці, яка характеризує співвідношення результатів праці та 

затрат праці. Тобто, продуктивність праці зіставляє обсяг вироблених матеріальних або 

нематеріальних благ (послуг, робіт) та кількість витраченої на це праці. 
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Викладач статистики доповнює, що ефективність праці людей вимірюється 

показниками продуктивності або трудомісткості праці. Рівні цих показників залежать від 

багатьох факторів: удосконалення матеріально-технічних засобів, технічної оснащеності 

виробництва, впровадження новітніх технологій, випуску нових видів продукції, організації 

праці тощо. 
Для проведення бінарного заняття підготовлено робочий зошит, який містить умови 

завдань, формули, шаблони таблиць, короткі теоретичні пояснення. Складено умову у 

вигляді таблиці з показниками за минулий та звітний роки по двох підприємствах. 

Показниками, зокрема, є  обсяг виготовленої продукції, середньооблікова чисельність 

працівників, продуктивність праці, трудомісткість продукції.   

Викладач економічного аналізу пропонує студентам визначити в таблиці показники  

продуктивності праці та трудомісткості продукції. Студенти проводять необхідні 

обчислення, роблять висновки. Викладачі звертають особливу увагу студентів на 

необхідності розраховувати показники саме за два роки по обох підприємствах, оскільки 

отримані результати необхідні для проведення факторного аналізу. На всіх етапах виконання 

завдань викладачі проводять контроль розрахунків, спілкуючись зі студентами. 

Викладач статистики пропонує  в робочому зошиті знайти таблиці для індексного 

аналізу та на підставі розрахованих даних  про  обсяг  виготовленої продукції та 

трудомісткість  обчислити індивідуальні  та загальні індекси  обсягу виготовленої продукції, 

трудомісткості та чисельності працівників,  обчислити індекси трудомісткості змінного, 

постійного складу, структурних зрушень. Студенти проводять необхідні обчислення, роблять 

висновки. 

Викладач економічного аналізу далі дає завдання визначити абсолютну і відносну 

зміну чисельності працівників за рахунок змін обсягу виготовленої продукції та 

трудомісткості  одиниці продукції  по окремих підприємствах. Студенти проводять необхідні 

обчислення, роблять висновки. 

Викладач статистики  в наступних таблицях робочого зошита на підставі розрахованих 

даних  про  середньорічну чисельність працівників та виробіток (продуктивність) дає 

завдання обчислити індивідуальні  та загальні індекси середньорічної чисельності 

працівників, виробітку та обсягу виготовленої продукції, обчислити індекси виробітку 

змінного, постійного складу, структурних зрушень. Студенти проводять необхідні 

обчислення, роблять висновки. 

Викладач економічного аналізу пропонує визначити  абсолютну і відносну зміну обсягу 

виготовленої продукції за рахунок змін середньорічної чисельності працівників та виробітку  

по окремих підприємствах. Студенти проводять необхідні обчислення, роблять висновки. 

Важливим етапом заняття є узагальнення та контроль знань. Для цього пропонуємо 

знайти помилки в розрахунках, установити відповідність між терміном та його значенням, 

тощо. На заключному етапі заняття підводимо підсумки, оголошуємо  домашнє завдання. 

Проведення бінарних занять відповідає провідним тенденціям розвитку освіти, вносить 

новизну при проведенні практичних занять з економічного аналізу та статистики.  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ  

РОЗВИТКУ МЕДІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Кандюк-Лебідь С.В., директор, викладач І категорії  

Миколаївського фахового коледжу Університету «Україна» 

(м. Миколаїв) 

 

Тези присвячені проблемі розвитку журналістської освіти як процесу професійної 

підготовки студентів, активізації їх особистісного і професійного самовдосконалення.  

Ключові слова: журналіст, професійну освіту, навчальний план, галузевий стандарт 
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Формування професії журналіста йшло неспішно і з повною орієнтацією на норми, що 

складалися у відповідному літературному середовищі. Це пояснюється тісним зв'язком двох 

сфер словесної творчості, так було протягом майже всього процесу існування журналістики. 

Перші цінності професії виростали з практики взаємодії з владою і читачем, з вивчення 

західного досвіду і, звичайно, з розуміння свого людського завдання і професійної місії – це 

було заявлено ще в журналістиці XVIII ст., що чітко відображено у листах видавців і 

редакторів до своїх читачів.  

Державний стандарт з журналістики, де чітко прописані обов'язкові дисципліни, 

припускає насамперед гуманітарну освіту з акцентами на психологічний компонент і 

засвоєння цінностей соціально значущої творчої професії. Величезна кількість годин 

відводиться на такі дисципліни, як «Основи журналістики», «Сучасна українська мова», 

«Історія літератури», «Історія журналістики» тощо. Сьогодні в освітньому процесі на це 

немає часу, причин тому кілька: бакалаврат як перший ступінь вищої освіти апріорі не 

передбачає багатосеместрових курсів і занурення в тему; медіаринок стрімко змінюється і 

вимагає все нових навичок, а значить, постійного оновлення дисциплін; сучасній 

конвергентній редакції потрібен мобільний універсал, а не вдумливий фахівець. Точніше, 

потрібні і той, і інший, але на підготовку фахівця ні у ЗВО, ні у редакції, як правило, немає ні 

часу, ні фінансів. 

Ще одна важлива характеристика сучасної вищої професійної освіти – це об'єднання 

стандартів в укрупнені групи спеціальностей. Сформована сьогодні система суміжних 

напрямів підготовки вимагає серйозної розмови. Головними можна назвати такі питання:  

 - яким чином навчати студентів у нових умовах компетентнісного підходу, з одного 

боку, і нерозривному зв'язку освітніх і професійних стандартів, з іншого?  

 - як при підготовці різних медіаспеціалістів можна об'єднати універсальність загальних 

компетенцій і унікальність кожної освітньої програми?  

Не менш актуальними виявляються питання збереження при неминучій трансформації 

самих умов функціонування наступних непорушних підстав:  

 - цінності професії журналіста;  

 - межі дозволеного, з точки зору професійної етики, в журналістиці;  

 - способи і принципи не тільки взаємодії (з якими немає проблем), але і відокремлення 

журналістської діяльності в медіапросторі, що постійно розвивається.  

Сьогодні необхідно переглянути багато категорій масової комунікації та журналістики, 

необхідний пошук методологічних принципів вивчення феноменів, в основі яких лежить 

фактор впливу на суспільство інформаційних потоків і медіасреди. У практиці 

журналістської освіти безпосередньо розмови про медіаефекти і пов'язані з ними ризики 

потрібно вести на заняттях з дисциплін, які мають етичну, комунікативну або психологічну 

складові. Тому вважаємо за потрібне до навчальних планів ввести такі дисципліни, як: 

«Соціум як об'єкт журналістської діяльності», «Медіаосвіта», «Основи конвергентної 

журналістської діяльності», «Теорія і практика мультимедіа», «Інфографіка», «Проектування 

в журналістиці», «Мультимедійна журналістика», «Основи медіапланування», «Блогова 

журналістика» тощо. 

Процес цифровізації сильно вплинув на системи медіа як в національному, так і в 

глобальному контексті. Інтернет виступає основним каналом для отримання новин та 

простором для спілкування. Щороку з'являються нові сервіси і платформи. Змінюється також 

поведінка аудиторії. Принципово змінилися медіапотреби людей, перш за все молоді. 

Збільшився вплив спільнот у соціальних мережах, месенджер-каналах, відео-блогах. Стрімко 

зростає частка користувачів mobileonly, які виходять в Інтернет тільки зі смартфонів. 

Розвиваються технології штучного інтелекту. Сучасна журналістика перебуває в стані 

безпрецедентної в історії трансформації. Структурні перетворення сучасної медіасфери 

висувають нові вимоги до технологій навчання журналістів.  

Таким чином, в числі глобальних тенденцій, що впливають на медіаосвіту, можна 

назвати активне використання журналістами цифрових технологій, перехід багатьох 
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друкованих ЗМІ в онлайн-формат. Сучасний медіапростір країни стрімко трансформується 

під впливом низки факторів, серед яких можна виділити в першу чергу технологічний. 

Безумовно, на темпи впровадження нових технологій в практику творчої діяльності 

впливають і інші фактори, зокрема, економічне становище редакцій, обсяг ринку Інтернет-

реклами, кадрова ситуація тощо. У будь-якому випадку очевидно, що відповісти на ці 

виклики треба прискоренням цифрової трансформації освіти. 

 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО СЛАБОВСТИГАЮЧИХ СТУДЕНТІВ 

 ТА ВРАХУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  

ОСОБЛИВОСТЕЙ НАЙБІЛЬШ ПІДГОТОВЛЕНИХ СТУДЕНТІВ 

 

Прус Василь Вікторович, 

викладач спеціальних дисциплін 

ВСП «Рожищенський фаховий коледж 

Львівського національного університету ветеринарної медицини  

та біотехнологій  імені С.З. Гжицького» 

(м.Рожище) 

 

Ідея оптимізації навчального процесу застосовується не тільки до проектування 

окремих занять і інших навчально - виховних заходів, а також з метою розвитку найбільш 

підготовлених студентів і роботи з невстигаючими студентами . 

По відношенню до групи слабо встигаючих студентів необхідно перш за все здійснити 

серію виховних заходів: 

- прагнути до того, щоб слабо встигаючі були активно включені в громадську роботу, 

так як в процесі виконання доручень в них виховується почуття відповідальності, 

організованості, формується свідома дисципліна; 

- залучати слабо встигаючих студентів в різноманітні гуртки, секції, товариства; 

- разом з громадськими організаціями надавати слабо встигаючим студентам необхідну 

допомогу в навчанні, закріплювати за ними студентів, що добре навчаються; 

- організовувати для слабо встигаючих студентів додаткові заняття, консультації. 

В ході занять застосовуються слідуючі заходи диференційовано - групового підходу до 

слабо встигаючих студентів: 

1. В процесі контролю за підготовленістю студентів. 

- створювати атмосферу особливої доброзичливості при опитуванні слабо встигаючих 

студентів; 

- знижувати темп опитування, дозволяти таким студентам довше готуватись біля 

дошки, робити попередні записи; 

- давати слабо встигаючим студентам приблизний план опитування, навідні питання, 

котрі допомагають послідовно викладати матеріал; 

- заохочувати використання при відповіді наочних посібників, схем, плакатів, що 

допомагають більш логічно і послідовно викласти матеріал; 

- спеціально створювати ситуації успіху при опитуванні слабо встигаючих студентів; 

2. При викладанні нового матеріалу в організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. 

- Більш часто звертатись до студентів, що слабо встигають, з питаннями, що виясняють 

ступінь розуміння ними навчального матеріалу; 

- залучати студентів, що слабо встигають, в якості помічників при показі дослідів, 

наглядних посібників, що допомагають вияснити суть матеріалу, що пояснюється; 

- частіше залучати студентів, що слабо встигають, до бесіди в ході проблемного 

викладу знань, до формування пропозицій, висновків, узагальнень. 

3. В ході самостійної роботи студентів на занятті. 

- Розділяти складні завдання для таких студентів на певні дози, під задачі, етапи; 
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- При надані допомоги студентам, що погано встигають, починати з найменших доз 

допомоги, поступово конкретизуючи її (наприклад, спочатку вказувати просто на аналогічне 

завдання, виконання раніше, потім нагадати основний підхід до його виконання і лише в 

випадку неможливості і при такій допомозі виконати завдання, вказувати більш конкретні 

закони, правила, формули, які потрібно використати для виконання завдання); 

- уважно спостерігати за діяльністю студентів, відмічати позитивні моменти в їх роботі, 

заохочуючи їх до нових зусиль; 

- виявити типові труднощі і помилки в роботі слабо встигаючих студентів; 

4. При організації самостійної роботи поза аудиторної: 

- спеціально підбирати найбільш раціональну для слабо встигаючих студентів систему 

вправ, а не механічно збільшувати число однотипних завдань; 

- більш детально пояснювати порядок виконання завдання, попереджуючи про можливі 

трудності в роботі; 

- давати карточки - консультації, направляючі роботу студентів і виконання певних 

завдань; 

- давати завдання повторенню матеріалу, який потрібний для засвоєння нової теми; 

- в необхідних випадках допомагати складати план ліквідації пробілів в знаннях, в 

якому вказувати зміст завдання, номера і послідовність, строки їх виконання. 

Оптимальна організація процесу навчання вимагає уваги і до роботи з найбільш 

підготовленими студентами. 

Особливо суттєві відмінності виявляються для них в навиках раціональної організації 

навчальної - пізнавальної діяльності. Добре і відмінно встигаючі студенти значно краще 

виділяють в матеріалі, що вивчається головні, найбільш суттєві думки, в більшій мірі 

орієнтуються на логіку, а не механічне запам’ятовування, більш швидко читають і пишуть, 

краще можуть здійснювати самоконтроль за правильністю виконання навчальних дій. 

Значно відрізняється і їх відносин до навчання, їх пізнавальна активність. Остання 

значно вища, ніж у слабо встигаючих студентів. Однак всі ці особливості найбільш 

підготовлених студентів не залишаються постійними. Якщо викладачі не здійснюють 

диференційованого підходу до них, орієнтуючись на «середнього» студента, їх інтерес до 

навчання може значно послабитись, що приводить до зниження успішності. 

При оптимальній організації навчально - виховного процесу диференційований підхід 

до найбільш підготовлених студентів необхідно здійснювати на всіх етапах заняття. 

Так, при пояснені навчального матеріалу викладач може широко спиратись на 

ініціативу і можливості студентів, що добре встигають при організації бесід, направлених на 

активне засвоєння нового матеріалу, при вирішені створюваних в ході заняття проблемних 

ситуацій. 

Але особливо великі можливості, для врахування особливостей найбільш 

підготовлених студентів відкриваються перед викладачем при організації самостійної роботи 

в ході заняття, при визначені, об’єму і характеру домашніх завдань, а також при опитуванні 

на послідуючих заняттях. 

Зміст самостійних вправ добре і відмінно встигаючих студентів повинен знаходитись 

на рівні максимальних вимог до навчальної програми. В зв’язку з цим досвідчені викладачі 

підбирають вправи для самостійної роботи на занятті в декількох варіантах, причому 

найбільш складні завдання пропонують добре і відмінно встигаючим. 

В процесі самостійної роботи диференціюється і характер допомоги зі сторони 

викладача. Він заохочує їх питання, бажання обмінятись думками. Це допомога направлена 

на розвиток в них пізнавального процесу, пізнавальної активності. При організації 

самостійної роботи особливий акцент робиться на формуванні мотивів, зв’язаних з 

переживанням задоволення від подолання пізнавальних труднощів, творчого пошуку. Для 

домашнього завдання цим студентам не тільки даються більш складні завдання, а й 

рекомендується вивчити додатковий матеріал по тому чи іншому питанню. 
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Студентам, що добре встигають, доручаються творчі домашні завдання - підготовка 

пізнавальних повідомлень про новини науки і виробництва, виготовлення наочних 

посібників, стистематизуючого і класифікуючого характеру, таблиць, діаграм. 

Дуже важливою формою домашніх завдань для таких студентів є спостереження за 

оточуючою дійсністю, направлені на виявлення використання на практиці теоретичних 

положень, вивчених на заняттях. Особливо важливо давати диференційовані домашні 

завдання по тих предметах, в яких студенти проявляють особливі здібності. 

Таким чином, аудиторні і домашні роботи для добре встигаючих студентів повинні 

носити якісно інший характер, орієнтований на переважний розвиток умінь і навиків 

смостійної роботи, творчого застосування знань. 

Контроль за результатами навчальної роботи добре встигаючих студентів також має 

свої особливості. Досвідчені викладачі не опитують таких студентів дуже часто. Цілком 

можливий проблемно- тематичне опитування по цілих розділах, залік. Контроль повинен 

бути націленим на стимулювання поглибленого вивчення матеріалу, його систематизації, на 

розвиток творчих здібностей студентів. 

Підвищені вимоги слід ставити до культури логічного мислення, виділеною суттєвих 

елементів змісту, вмінню зробити узагальнені висновки. 

Важливо в єдності провірити як теоретичну, так і практичну підготовку цих студентів, 

що часто недооцінюється. Такий підхід до контролю за підготовкою студентів сприяє 

постійній підтримці більш високого тонусу їх навчальної діяльності, давати їм можливість 

здійснювати об’єктивний самоаналіз, виявляти сильні і слабі сторони своєї роботи, 

розвивати свої здібності. 

 

КОУЧІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ 

 

Яцюк Л.О., викладач  

Бердянського економіко-гуманітарного коледжу  

Бердянського державного педагогічного університету 

(м.Бердянськ) 

 

Постановка проблеми. Наразі професійна освіта в Україні все більше потребує нових, 

недирективних форм навчання. Інтеграційні процеси, що відбуваються в світі, свідчать про 

те, що система освіти знову вступила на шлях модернізації з метою забезпечення 

результативного професійно-особистісного самовизначення і саморозвитку особистості на 

основі гуманістичних суспільних ідеалів. 

Якість сучасної освіти обумовлено характером протікання інноваційних процесів у 

закладах освіти та визначається особливостями нововведень, інноваційним потенціалом 

освітнього середовища та педагогічної майстерності викладачів. Удосконалення педагогічної 

майстерності в умовах здійснення середньої професійної освіти вимагає оволодіння 

викладачами технологіями педагогічної підтримки здобувачів освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки в структурі педагогічної 

підтримки здобувачів освіти особливе місце займає коучинг - інноваційна технологія 

навчання, що створює умови для формування особистості здобувача освіти як суб'єкта 

майбутньої професійної діяльності, здатного до реалізації своїх потенційних можливостей. 

Ця інноваційна технологія сприяє актуалізації внутрішніх ресурсів і педагога, і того, хто 

навчається в досягненні запланованого результату.  

Проблема коучингу в контексті освіти є відносно новим поняттям. Над його 

розробленням працювали такі зарубіжні вчені, як А. Браун, Т. Голві, Дж. Джеймсон, К. 

Дуглас, Р. Еверд, П. Зеус, Р. Кілбург, Дж. О’Коннор, А. Лейджес, К. Мак-Каулей, Д. 

Пітерсон, Л. Вітворт, Дж. Вітмор, Т. Шуелл та інші, а також вітчизняні дослідники і 

науковці: І. Голіяд, О. Комар, О. Пометун, С. Романова, В. Сідоренко, О. Тіщук, Т. Чернова 

та інші вчені. 
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Основний матеріал. Коучинг (від англ. Coaching - навчання, тренування) - технологія, 

що включає тренінгові вправи, навчання новим способам мислення і поведінки, які можуть 

бути успішні тільки в процесі взаємодії зі здобувачами освіти. 

Коучинг – це розкриття потенціалу людини з метою максимального підвищення її 

ефективності. 

Коучинг сьогодні - новий напрямок в педагогіці. Використання коучингових технік як 

педагогічних технологій відкриває нові перспективи в сучасній освіті, в їх основі лежить 

постановка і максимально швидке досягнення запланованих завдань шляхом мобілізації 

внутрішнього потенціалу коуча і того, хто навчається, освоєння передових стратегій 

отримання результату. 

Тенденції розвитку сучасного суспільства є глибоким підставою для системної 

інноваційної діяльності педагога, що вимагає зміни системи знань про форми та види 

педагогічної діяльності. Інноваційна педагогічна діяльність починається з переосмислення 

вже сформованої і усталеної системи цінностей особистості педагога. Очевидно, що 

ціннісне, змістовне, технологічне оновлення освіти неминуче вимагає від педагога 

вдосконалення його професійних компетенцій, чіткої педагогічної позиції, сформованих 

професійно-особистісних якостей. 

Центральне місце в технології коучингу займають суб'єкт-суб'єктні відносини між 

педагогом і здобувачами освіти, при яких педагог ефективно організовує процес пошуку 

кращих рішень поставлених завдань і втілення їх в життя, стимулює і спонукає до 

підвищення рівня професійного розвитку і, що особливо важливо, саморозвитку. Коуч 

допомагає вихованцю розвиватися особистісно, опановувати нові компетенції і, відповідно, 

досягати високих результатів в навчально-професійній діяльності. 

Технологія освітнього коучингу базується на таких принципах: гуманістичний 

принцип, принцип безперервної освіти, партнерства, оптимістичного погляду на людину, 

унікальності людини, адаптивності, постійного підвищення компетенції, моніторингу, 

кооперації, спільного прогнозування подальшого розвитку за аналізом результату та 

принцип відкритості. 

У навчальному процесі досить успішно використовуються такі технології коучингу: 

«GROW» (від англ. grow – зростання) – постановка ефективних питань, «REALITY» – аналіз 

реальності, «OPTIONS» – розроблення варіантів дій, «WILL» – зосередження уваги на волі 

для досягнення мети, реалізації запланованої дії, «SMART/SMARTER» (від англ. smart – 

розумний) – визначення цілей і постановка завдань. 

Завдяки технологіям коучингу здійснюється процес самостійного покрокового 

осмислення проблемних навчально-пізнавальних, навчально-професійних і професійно-

особистісних ситуацій. Дані технології сприяють формуванню умінь здобувачів освіти 

самостійно шукати нові знання, виявляти знання про «незнання» і, таким чином, впливають 

на процес соціального, особистісного, професійного і життєвого самовизначення майбутніх 

фахівців, їх навчально-професійну самореалізацію. 

Коучинг як інноваційна технологія сучасного навчання в індивідуально-особистісному 

супроводі педагогів і здобувачів освіти допомагає поглянути на наставництво по-новому: 

коучинг не вчить, але допомагає вчитися, в цьому полягає його сутність. Він вимагає від 

педагога нейтральності, недирективного підходу, стійкого ресурсного стану, що не завжди 

легко поєднувати з традиційними професійними ролями викладача, його педагогічною 

позицією. 

Коучингова позиція педагога передбачає не тільки встановлення довірчих відносин, 

вміння створювати обстановку безпеки і підтримки в процесі навчання, а й обов'язкове 

забезпечення рефлексивної діяльності здобувачів освіти, здійснення рефлексивного 

управління процесом їх навчання, вона змушує звернутися до прийомів сократовськой 

майєвтики. 

Висновок. Таким чином, коучинг як інноваційна технологія навчання є одним з 

ресурсних аспектів у педагогічній діяльності і передбачає виведення взаємин між 
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викладачем-коучем і його вихованцями на новий рівень міжособистісної взаємодії на основі 

зацікавленості, педагогіки співробітництва і гнучкості при вирішенні виникаючих проблем, 

розділеної відповідальності за результати навчання. 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «CASE STUDY» ПРИ ВИКЛАДАННІ 

 ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ» 

 

Деркач Т.А., к.е.н., завідувач економічним відділенням 

Відокремлений структурний підрозділ  

«Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу  

Уманського національного університету садівництва» 

(м. Умань) 

 

За сучасних умов розвитку суспільства зростає потреба в активних, цілеспрямованих, 

творчих, компетентних фахівцях економічного профілю, здатних самостійно та швидко 

опрацьовувати великий потік інформації, переорієнтовуватися та пристосовуватися до вимог 

ринку праці. Тому, на вимогу часу, важливим є не лише формування фахівця з високим 

рівнем підготовки, а й створення умов для його розвитку, як особистості. Це обумовлює 

пошук і застосування нових шляхів оновлення змісту економічної освіти, запровадження 

новітніх освітніх технологій. Серед сучасних активних методів викладання найбільш цікавим 

і суперечливим є метод «case-study» – метод ситуаційного навчання або метод кейсів, що 

базується на навчанні через вирішення конкретних завдань – ситуацій (кейсів). 

Метод «case-study» вперше був використаний у навчальному процесі школи права 

Гарвардського університету у 1870 році. Через те, що методика Case Studies вперше була 

розроблена в Гарвардській Школі Бізнесу, серед спеціалістів її називають також 

гарвардським методом. Гарвардська Школа Бізнесу була заснована ще в 1908 році, і із 

самого початку в ній навчались ті, хто вже отримав підготовку бакалавра і, як правило, мав 

досвід роботи в бізнесі. Підбірки кейсів були також опубліковані в 1925 році в „Звітах 

Гарвардського університету про бізнес”. Програма МВА (Master of Business Administration), 

наприклад, вже в 1932 році включала як обов'язкові дисципліни – маркетинг, промислове 

керування, фінанси, бухгалтерський облік і статистику. Практично із усіх цих курсів 

розбиралися відповідні кейси.  

На сьогоднішній день паралельно співіснують дві класичні школи «case-study» – 

американська  Гарвардська) і європейська (Манчестерська). У більшості випадків вітчизняної 

економічної освіти теорія застосування кейсів знаходиться на стадії осмислення, а практика 

їх використання полягає у запозиченні напрацьованих методик у закордонних колег. Проте, 

необхідне за вимогою часу оновлення технологій та інструментів навчання вимагає не тільки 

детального аналізу  даного методу, а й його адаптації до особливостей вітчизняних методик 

викладання економічних дисциплін. 

Використання методу «case-study» при викладанні дисципліни «Облік і звітність в 

бюджетних установах» є не лише можливим, а й необхідним, оскільки він дає змогу 

формувати у студентів цілісне уявлення про професійну діяльність та її динаміку, набути 

досвіду з прийняття індивідуальних та колективних рішень,  розвивати теоретичне і 

практичне мислення, формувати пізнавальну мотивацію, забезпечити умови виникнення 

професійних навиків, формувати готовність до вирішення професійних завдань. 

За своєю сутністю кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які 

автор описав для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, підштовхнути 

студентів до обговорення та аналізу ситуації і, як результат, до прийняття відповідних 

рішень.  

Для дисципліни «Облік і звітність в бюджетних установах» кейс складається  з таких 

елементів: 

І. Анатомія кейсу: 
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а) місце події (основні реквізити та особливості діяльності бюджетної установи); 

б) тема кейсу (відповідно до робочої програми дисципліни – доходи, видатки, 

кошторис, розрахунки, звітність); 

в) умова кейсу (опис ситуації у вигляді характеристики господарських операцій 

установи, або у текстовому форматі); 

г) завдання кейсу (перелік завдань, які необхідно виконати або запитань, на які 

потрібно знайти відповідь. Наприклад: відображення в обліку господарських операцій, 

оформлення первинної, аналітичної, синтетичної документації, нарахування та утримання). 

ІІ. Методичні поради до виконання кейсу. 

ІІІ. Розв’язок кейсу. 

ІV. Додатки (за потребою). 

Викладач при створенні кейсу може скористатися кількома варіантами отримання 

інформації: 

− безпосередньо у суб’єкта господарювання; 

− описану в спеціалізованих фахових журналах, газетах та інших виданнях;  

− створити ситуацію самостійно, тобто вигадати. Але скористатися таким способом 

створення кейсу може лише викладач, який має великий досвід роботи за фахом та добре 

розуміється на господарській діяльності бюджетної установи. 

При викладанні дисципліни «Облік і звітність в бюджетних установах» варто 

використовувати два типи кейсів: 

−  міні-кейси – короткі ситуації, що характеризують одну господарську операцію 

(Наприклад: керівник установи направив працівника у відрядження до іншого населеного 

пункту. Під час відрядження працівник захворів. Які виплати має здійснити установа такому 

працівнику?).  

 узагальнюючі кейси – це кейси які охоплюють матеріал однієї теми або розділу 

дисципліни  (Наприклад: Я – касир, Бухгалтер з обліку розрахунків тощо ). Головне, щоб 

кейс був реалістичним, не обтяжений деталями та максимально наближеним до умов роботи 

бюджетної установи. Основне його призначення – спрямовувати студентів на пошук 

відповідних шляхів вирішення у кожній конкретній ситуації.  

У процесі підготовки фахівців з обліку й оподаткування необхідним є застосування 

інтерактивних технології, які не лише допомагають у навчанні, але й сприяють розвитку 

творчих здібностей студентів. Розвивати креативність студентів здатний творчий викладач, 

який розуміє та враховує пізнавальні особливості особистості, нешаблонним чином 

організовує навчально-виховний процес, вміє оцінювати різні педагогічні інновації, 

генерувати та реалізувати власні педагогічні ідеї.  

Отже, використання методу «case-study» при викладанні дисципліни «Облік і звітність 

в бюджетних установах» концентрує в собі діяльність з активізації пізнавальної діяльності 

студентів, стимулює їх успіх, підкреслює досягнення. Розбираючи кейс, студенти фактично 

отримують готове рішення, яке можна застосувати в аналогічних обставинах на робочому 

місці. Хоча кейси і  показують, як на практиці скористатися навичками і прийомами аналізу 

ситуацій зі сфери професійної діяльності, проте цінність таких знань, якщо вони не мають 

теоретичного підґрунтя, невелика. Але, ситуаційна методика навчання, не зважаючи на всі її 

переваги, не може і не повинна повністю витіснити усталені форми і методи навчання 

економічних дисциплін. Вона може стати лише інноваційним доповненням до традиційних 

методик проведення  лекцій і практичних занять. 
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ГАДЖЕТИ НЕСУТЬ БІЛЬШЕ КОРИСТІ ЧИ ШКОДИ ДЛЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ? ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ  СТУДЕНТІВ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НТУ «ДП» 

 

Баскаков Д.О., викладач вищої кваліфікаційної категорії 

ВСП «Автотранспортний фаховий коледж НТУ «ДП» 

(м. Дніпро) 

 

 

Постановка проблеми. Інтернет-залежність набуває все більшого поширення серед 

молоді, що викликає занепокоєння та зумовлює потребу у вчасному виявленні ознак 

інтернет-залежності, особливо небезпечною вона є для підлітків, адже їм набагато 

складніше самостійно впоратися з потягом до онлайн-життя. 

Основою задачею викладацького складу коледжу є активе впровадження  ігрового 

підходу для перетворення процесу навчання чи рутинної роботи на більш захопливий і 

цікавий.   

Мета дослідження: за допомогою тесту Янг на інтернет-залежність визначити ступінь 

інтернет-залежності серед студентів автотранспортного коледжу та надати рекомендації, 

щодо запобігання виникнення інтернет-залежності у студентів та спрямувати використання 

електронних девайсів в навчальному процесі, щоб зробитипроцес навчання цікавішим, 

динамічним та пізнавальним, головне зберігати почуття міри. 

Основна частина. У  дослідженні брали участь 447 студентів, з них 101 студент 

першого курсу; 121студент другого курсу; 115 студентів третього курсу та 110 студентів 

четвертого курсу. Студентів оцінювали за допомогою тесту Янг на інтернет-залежність 

(Young’s Internet Addiction Test). Тест на інтернет-залежність розроблений Кімберлі Янг 

для визначення наявності й тяжкості залежності. Цей тест виявляє неконтрольоване 

користування інтернетом та оцінює симптоми залежності. Він охоплює 20 запитань, кожне 

з яких оцінюється за 5-бальною шкалою Лайкерта (Likert scale) від 1 до 5 (дуже рідко, 

інколи, часто, дуже часто, завжди), максимальний бал дорівнює 100. Тест на інтернет-

залежність включає такі діапазони балів: 0–30 балів — нормальне використання інтернету; 

31 бал–49 балів — легкий ступінь інтернет-залежності; 50–79 балів — помірний ступінь 

інтернет-залежності; 80–100 балів — надмірне користування інтернетом. У таблиці 

1 представлений тест Янг на інтернет-залежність. 

Таблиця 1. Тест Янг на інтернет-залежність 

№ 

з/п 
Запитання  

1 
Як часто ви порушує часові рамки, встановлені батьками для користування 

мережею?  

2 
Як часто ви не виконуєте свої домашні обов’язки, щоб провести більше часу 

в мережі?  

3 
Як часто ви надаєте перевагу проводженню часу в мережі замість того, щоб 

провести його в сімейному колі?  

4 Як часто ви формуєте нові стосунки з друзями через мережу?  

5 Як часто батьки нарікають на кількість часу, яку ви проводите в мережі?  

6 
Як часто ваше навчання страждає внаслідок кількості часу, проведеного 

в мережі?  

7 Як часто ви перевіряєте електронну пошту, перш ніж зайнятися чимось іншим?  

8 
Як часто ви надаєте перевагу спілкуванню в мережі над спілкуванням 

з оточуючими?  

9 Як часто ви не відповідаєте на запитання про те, що робите в інтернеті?  

10 Як часто батьки заставали вас, коли ви заходили в інтернет всупереч їх волі?  

11 Як часто ви проводите час у своїй кімнаті, граючи на комп’ютері?  
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12 Як часто ви отримуєте дивні дзвінки від нових мережевих «друзів»?  

13 
Як часто ви огризаєтеся, кричите чи дієте роздратовано, якщо вас потурбували 

з приводу перебування в мережі?  

14 
Як часто ви виглядаєте більш замученим та стомленим, ніж тоді, коли вдома ще 

не було інтернету?  

15 
Як часто ви виглядаєте зануреним у думки про повернення до мережі, коли ви 

не знаходитеся в мережі?  

16 
Як часто ви сваритеся та гніваєтеся, коли батьки сердяться з приводу часу, 

проведеного вами в мережі?  

17 
Як часто ви надаєте перевагу перебуванню в мережі, а не своїм колишнім 

улюбленим заняттям, хобі, інтересам?  

18 
Як часто ви стаєте агресивним, коли на вас накладають обмеження в часі, 

проведеному в мережі?  

19 
Як часто ви замість прогулянок із друзями надаєте перевагу проводженню часу 

в мережі?  

20 
Як часто ви відчуваєте пригніченість, спад настрою, нервуєтеся, коли 

знаходитеся поза мережею, а після повернення до мережі все це зникає?  

Аналіз результатів інтернет-залежності студентів. Наявність інтернет-залежність 

виявлена у 87,1% студентів першого курсу і 81,8% студентів другого курсу коледжу. А на 

третьому та четвертому курсах коледжу спостерігається спад інтернет залежності – 50,4% і 

64,5% відповідно. Ступінь інтернет-залежності різний. Легкий ступінь інтернет-залежності 

спостерігається у більшості студентів третього 44.3% та четвертого 60,9% курсів. Дані 

отримані під час анкетування занесені до таблиці 2  Результати анкетування. 

Таблиця 2  Результати анкетування. 

Діапа-

зон 

балів 

Кіль-

кість 

студенті

в І 

курсу 

Частка,

% 

Кіль-

кість 

студенті

в ІІ 

курсу 

Частка,

% 

Кіль-

кість 

студенті

в ІІІ 

курсу 

Частка,

% 

Кіль-

кість 

студенті

в ІV 

курсу 

Частка,

% 

0-30 13 12,9 22 18,2 57 49,6 39 35,5 

31-49 17 16,8 32 26,4 51 44,3 67 60,9 

50-79 59 58,4 67 55,4 7 6,1 4 3,6 

80-100 12 11,9 0 0 0 0 0 0 

Аналіз відповідей на анкети виявив, що найбільше набрали балів питання анкети №3, 6, 

7, 11, 12, 16, 17, 19, 20. На ці значна більшість студентів вказали бали від 3 до 4, що 

інтерпретується як часто і дуже часто. 

На питання «Як часто ви надаєте перевагу проводженню часу в мережі замість того, 

щоб провести його в сімейному колі?» від 3 до 4 балів поставили 58,4% і 55,4% респондентів 

першого і другого курсів. На питання «Як часто ваше навчання страждає внаслідок кількості 

часу, проведеного в мережі?» від 3 до 4 балів поставили 36% опитаних студентів. На питання 

«Як часто ви перевіряєте електронну пошту, свою сторінку у соціальних мережах, перш ніж 

зайнятися чимось іншим?» від 3 до 4 балів поставили 84%. На питання «Як часто ви 

сваритеся та гніваєтеся, коли батьки сердяться з приводу часу, проведеного вами в мережі?» 

- 44%.  На питання «Як часто ви надаєте перевагу перебуванню в мережі, а не своїм 

колишнім улюбленим заняттям, хобі, інтересам?» від 3 до 4 балів поставили 31% студент. На 

питання «Як часто ви проводите час у своїй кімнаті, граючи на комп’ютері?» - 57%. На 

питання «Як часто ви замість прогулянок із друзями надаєте перевагу проводженню часу 

в мережі?» - 37%. На питання «Як часто ви відчуваєте пригніченість, спад настрою, 

нервуєтеся, коли знаходитеся поза мережею, а після повернення до мережі все це зникає?» 3-

4 бали поставили 27%. 
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Сучасні студенти не уявлять життя без смартфону.З його використанням пов'язана 

більшість повсякденних дійм-спілкування в соціальних мережах, переглядання фільмів, 

роліків, розваги, пошук потрібної інформації. Тому залучення і спрямовування мобільного 

телефону на заняттях додатково заохочує студентів для вивчення спецдисциплін в коледжі. 

З  розвитком Internet-технологій відкриваються великі можливості для застосування їх 

в навчальному процесі. З ініціативною групою викладачів в автотранспортного коледжу 

були обрані ігрові платформи Kahoot та Quizlet. Постійно проводиться обговорення 

результатів та проблем, які виникають під час гри. 

Безкоштовний онлайн-сервіс  Kahoot та Quizlet дає змогу створювати інтерактивні 

навчальні ігри: вікторини, обговорення, опитування. В Kahoot та Quizlet можна грати за 

допомогою будь-якого мобільного пристрою підключеного до Internet мережі. 

Участь студентів в іграх сприяє спілкуванню та співпраці між студентами. Викладач 

створює тест на своєму комп'ютері а студенти відповідають із своїх мобільних пристроїв. 

Студенти можуть приєднатися за допомогою посилання в будь-який момент. На екрані 

телефону чи на екрані телевізора з'являється запитання і студент працює в своєму темпі, але 

за перші відповіді нараховуються додаткові бали. Викладач може організувати як 

індивідуальну роботу студента так і роботу в мікрогрупах. 

Як показує досвід,  робота  з платформами Kahoot та Quizlet довела доцільність їх 

використання у навчальному процесі. Особливо під час актуалізації опорних знань чи 

закріпленні вивченого матеріалу. Засвоєння знань відбувається в ненав’язливій формі, що 

значно полегшує та значно покращує запам’ятовування інформації. 

Висновки. Студенти усвідомлюють ці негативні сторони користування інтернет-

мережею для розваг. Тому слід проводити роз’яснювальні бесіди, тренінги, підключати 

психологів, викладачів для запобігання формування стійкої інтернет-залежності.  

А інтернет-мережу можливо використовувати як технічний засіб спілкування та 

отримання доступ до великого обсягу інформації. Завдяки новим інформаційним 

технологіям стала можливим нова форма передачі та сприйняття даних. Робота з новими 

технологіями допомагає впоратися з особливим ритмом і динамікою повсякденному житті 

студента. Ігрові технології ефективно сприяють набуттю нових знань, компенсують 

перевантаження інформацією шляхом емоційного та психологічного відпочинку. 

Інтернет перетворюється в освітньо-інформаційну систему. Роль сучасного викладача 

повинна змінюватися. Він повинен стати консультантом сучасних інформаційних 

технологій, навчити критично оцінювати отриману інформацію з різних джерел інтернету, 

навчити студента аналізувати інформацію та правильно використовувати її. 

 

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ОСОБАМИ,  

ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ 

 

Шишова І. О., доцент, доцент кафедри  

спеціальної освіти та здоров’я людини  

Центральноукраїнського державного  

педагогічного університету імені В. Винниченка 

(м. Кропивницький) 
 

Анотація. Публікація містить коротку характеристику основних напрямів підготовки 

студентів до роботи з дітьми, які мають порушення мовлення. 

Постановка проблеми. Якість розвитку мовлення відіграє значну роль у житті людини, 

адже стан мовлення безпосередньо впливає на розвиток мислення, інтелекту, психіки тощо. 

Водночас, перебуваючи у соціумі протягом життя, спілкуючись, вирішуючи безліч 

різноманітних завдань, людина матиме більше можливостей досягати успіхів у тих сферах, в 

яких вона реалізовується, володіючи гарно розвиненим мовленням. За результатами 

численних досліджень, у тому числі здійснених автором публікації, можна констатувати, що 

http://popsm1.blogspot.com/2015/01/blog-post_23.html
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значна кількість дітей має порушення мовленнєвої діяльності. Це стосується не тільки 

проблем вимови, але і змісту мовлення, грамотності. Дані проблеми не завжди вирішуються 

вчасно і можуть супроводжувати людину в шкільному та дорослому віці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням підготовки майбутніх фахівців до 

роботи з особами, які мають порушення мовлення присвячено праці вітчизняних та 

зарубіжних учених: О. Гопіченко, Б. Гріншпун, Л. Єфіменкової, Р. Левіної, Г. Каше, 

С. Коноплястої, О. Корнєва, І. Мартиненко, О. Мастюкової, В. Орфінської, Н. Пахомової, 

Ю. Рібцун, М. Савченко, Л. Смирнової, Є. Соботович, Л. Спірової, В. Тарасун, В. Тищенко, 

Л. Трофименко, Т. Філічевої, Г. Чиркіної, М. Шеремет, Р. Юрової та багатьох інших. Сучасні 

фахівці схильні розглядати наступні компетентності, морально-етичну, функціонально-

поведінкову, соціокультурну, міжособистісну взаємодію, адаптивну, рефлексивну, 

громадянську, комунікативну, дослідницько-праксеологічну, здоров’язбережувальну, 

інформаційно-комунікаційну, загальнонавчальну, інформаційно-аналітичну, теоретико-

методологічну, спеціально-методичну, комунікативно-педагогічну, проектувальну, 

організаційну, психологічну, медико-біологічну, корекційно-зорієнтовану, інтегральну, 

якими має володіти професіонал. Ми вважаємо важливим ґрунтовний аналіз напрямів 

підготовки майбутніх спеціалістів до роботи з особами, які мають порушення мовлення. 

Мета публікації - визначити основні напрями підготовки студентів до роботи з дітьми, 

які мають порушення мовлення.  

Основний матеріал. Враховуючих важливість гарно розвиненого мовлення для 

розвитку кожної людини підготовка майбутніх фахівців має здійснюватися з урахуванням 

здобутків фахівців минулих століть та сьогодення. Як було зазначено вище, насьогодні 

прийнято виділяти ряд компетентностей, якими мають оволодівати студенти під час 

навчання. Ми у нашому дослідженні прагнемо певною мірою конкретизувати напрями даної 

діяльності. 

Так, принципово важливими є знання теоретико-методологічних основ логопедії, 

дослідження механізмів мовленнєвої діяльності, періодів розвитку мовлення, класифікації 

звуків мовлення, мовленнєвих порушень, етіології мовленнєвого дизонтогенезу, основ 

психолінгвістики, логопсихології, етіопатогенезу, методики обстеження дитини із дислалією, 

методики корекційної роботи при дислалії, корекції сигматизмів та парасигматизмів 

свистячих, шиплячих звуків, ротоцизмів та параротацизмів, ламбдацизмів та 

параламбдацизмів, йотацизмів, капацизмів, гамацизмів, хітізмів, порушень твердості та 

м’якості, дзвінкості та глухості звуків, етіопатогенезу, класифікації дизартрій, обстеження 

дитини із дизартрією, корекційної роботи при дизартріях, етіопатогенезу, класифікації 

ринолалій, обстеження та профілактика порушень мовлення дитини із ринолалією.  

Заняття з логопедії найчастіше є досить статичними, тому важливою під час розвитку 

мовленнєвої діяльності та подолання її порушень є логоритміка, яка дозволяє більшу увагу 

приділити фізичній активності, вмінню розрізняти ритм, слухати, відтворювати мовленнєві і 

немовленнєві звуки. Під час уроків логоритміки широко використовуються ритмічні музичні 

вправи, як різних народів світу, так і сучасні, найкращі і при цьому доступні зразки 

поетичної творчості, музичні інструменти, іграшки тощо. 

Актуальною вважаємо психологічну складову у діяльності фахівця під час роботи з 

подолання порушень мовлення. Студенти мають вчитися розпізнавати психологічний стан 

дитини або дорослого з порушеним мовленням, попереджати можливі негаразди, вчасно 

надавати логопсихологічну допомогу безпосереднім учасникам заняття та їх батькам, якщо 

допомога надається дитині. 

Також важливим є питання етики та деонтології діяльності майбутніх фахівців, якості 

їхнього мовлення.  

Висновки. Студенти, майбутні фахівці з логопедії, дошкільної та початкової, 

спеціальної освіти мають вже під час навчання у вищому навчальному закладі освіти 

опанувати алгоритм дій фахівця щодо роботи з особами з порушеннями мовлення. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ ONLINE TEST PAD, КОМП'ЮТЕРНОГО 

 СИМУЛЯТОРУ «EVERYCIRCUIT», РОБОТА З МЕСЕНДЖЕРЕМ 

 DISCORD ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Мартиненко О.Є. 

Маріупольський політехнічний фаховий коледж 

викладач 1 категорії 

(м.Маріуполь) 

 

Проблемою сьогодення у сфері навчання є проведення  навчального процесу в  

дистанційних та змішаних умовах. Цей процес є новим та потребує від викладача бути 

сучасним, динамічним. Викладач визначає, засвоює та впроваджує новинки викладання 

матеріалу, використовує складання презентацій, за допомогою яких надається новий 

матеріал.  

Нині існує багато програм, сервісів і додатків, що допомагають в підготовці та 

проведенні тестування без використання паперового носія. 

 Безкоштовний багатофункціональний сервіс для проведення навчального процесу і 

тестування через мережу Інтернет - ONLINE TEST PAD. 

Зручний сайт для створення різноманітних матеріалів  і типів завдань. Містить 

вбудований конструктор тестів з багатьма налаштуваннями типів питань та результатів, 

статистичних звітів і стилізації завдань. Формат тестових питань включає 17 варіантів: один 

або декілька правильних відповідей, відповідь у вільній формі, встановлення послідовності і 

відповідностей, заповнення пропусків, слайдер, службовий текст, завантаження файлу. 

Тестові методики відіграють важливу роль в оптимізації навчального процесу при 

різнорівневій підготовці аудиторії, реалізації широкого, глибокого контролю за освоєнням 

знань студентів.  З одного боку, вони сприяють рішенню проблеми індивідуалізації завдань 

залежно від рівня освоєння матеріалу. З іншого боку, використання інформаційних 

технологій дозволяє автоматизувати розрахунки, розвиває інформаційну культуру, 

знайомить з сучасними підходами рішення проблемних ситуацій на заняттях.  

Викладання електротехнічних дисциплін дистанційно або змішано можливо з 

використанням різних функцій сервісу ONLINE TEST PAD.  

Інтерактивний тренажер "Діалог" дає можливість віртуально вести бесіду "студент-

викладач" з усією групою одночасно. На репліку в "Діалозі" студент обирає один з 

запропонованих варіантів, саме від нього залежить подальша сюжетна лінія. 

"Компелексне завдання" дає можливість провести насичено заняття. Використовувати 

одночасно тестування, роз`язання кросвордів. На виконання завдання надається певний час 

(час задає викладач). Ця опція цікава можливістю перегляду кожного результату та 

статистики відповідей. Виявляються слабкі сторони в освоєнні матеріалу. Проходження 

завдання індивідуальне. 

Тестування - складання питань в тестовій формі вимагає від викладача доступнішого в 

розумінні їх викладу. Складання відповідей на поставлені питання можливе з доповненням 

графічної частини (схем, рисунків). Читання схем і правильне використання отриманих знань 

надає можливість студентові вдало пройти тестування. 

У цій формі можливо розміщувати завдання в одне або декілька математичних дій, 

перевіряти засвоєння розмірних одиниць того або іншого параметру. Це дає можливість 

перевірити викладачеві отримані знання, навички студентів.  

Використання комп'ютерного симулятору "EveryCircuit" дає можливість вивчати 

процеси, що протікають в електричних ланцюгах на заняттях та дистанційно. Програма 

знаходиться в безкоштовному доступі в інтернеті, легко встановлюється на смартфон і 

комп'ютер. Має різноманітний функціонал по створенню схем, підключенню вимірювальних 

приладів і наочно показує свідчення. Надається шкала зі змінами свідчень приладів.  
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Симулятор дає можливість моделювання схеми, наприклад при проведенні 

лабораторної роботи онлайн або вивчаючи матеріал лекції 

  Викладач або студент моделюють схему роботи, і наприклад, замикаючи або 

розмикаючи ключі, наочно спостерігають протікання електричного струму по елементах, 

зміни свідчень приладів. Схема "оживає". Наочне протікання струму по ланцюгу дозволяє 

краще зрозуміти, вивчити процеси в електричних ланцюгах. 

 Недоліком симулятора є англомовне меню, але для студентів це є і плюсом, вивчення 

технічної мови. 

Особливістю симулятора є застосування лімба, що обертається, для завдання числового 

значення параметра, можливість збереження побудованих схем і подальша робота з ними, 

приклади простих електричесих схем, бібліотека зібраних схем користувачів і можливість 

загального користуваннями ними. 

 Месенджер Discord –використовується геймирами, працює з групами людей. Тому 

добре знайомий студентам. 

Викладач створює сервер для різних груп. Посилання-запрошення надсилається групі. 

З його допомогою студенти приєднуються до чату та все…За розкладом занять студенти 

входять в групу та онлайн присутні на парі. Робота можлива зі смартфону та ПК. 

Discord – дозволяє присутність необмеженої кількості студентів та вільний час 

спілкування. 

Одночасне онлайн заняття в Discord, ONLINE TEST PAD та «EveryCircuit»  дозволяє 

більш глибше пояснити матеріал. Таким чином, вони є інструментами перевірки знань 

студентів, основними завданнями, яких є контроль і узагальнення вивченого матеріалу, є 

ефективними при організації навчального процесу особливо дистанційно.  

 

КОРПОРАТИВНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» 

 

Сас Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 

(м. Полтава) 

 

Анотація. Автор розкриває можливості корпоративного навчання відповідно до  Закону 

України «Про освіту».  

Серед умов, які характеризують сучасну професійну освіту такі: відсутність монополії 

на інформацію, доступність електронних видів комунікації (перш за все Інтернету), свобода 

пересування; розширення доступності слухачів до вибору професійного становлення; 

збільшення різних індивідуалізованих, в тому числі і альтернативних форм підготовки і 

перепідготовки та підвищення кваліфікації (у нашому випадку – це корпоративне навчання). 

С. Панченко, А. Масалимова, Р.Долженко, О.Николаева. звертають увагу, що 

донедавна при формуванні політики в галузі освіти враховувалася лише її формальна 

складова – освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених 

законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає 

досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання 

відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. Сьогодні, 

згідно із Законом України «Про освіту», жорсткі межі формальної системи освіти 

розмиваються, а сучасна гнучка безперервна освітня траєкторія педагога будується на основі 

не тільки формальної, але й неформальної та інформальної освіти.  

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами 

та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, 

але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 

кваліфікацій. Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване 

здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, 

пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. 
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Як зазначає А. Масалімова, розвиток неформальної освіти істотно розширить вибір 

програм підвищення кваліфікації в недержавних освітніх організаціях для споживачів, 

сприятиме активізації «внутрішньофірмової» освіти, підтримці приватно-державного 

партнерства; появі грантових програм для підвищення якості програм неформальної освіти, 

що реалізуються успішними суб’єктами освітньої діяльності; розподілу серед недержавних 

організацій державних замовлень на послуги професійної освіти та додаткової освіти молоді; 

формуванню корпусу освітніх консультантів, які зможуть надавати підтримку у 

вибудовуванні складних освітніх траєкторій; створенню незалежних Центрів присвоєння 

кваліфікацій, які будуть акредитуватися роботодавцями. 

Розвиток неформальної освіти, на нашу думку, додає гнучкості та життєздатності 

процесам корпоративного (внутрішньофірмового) навчання. Зважаючи на такі перспективи 

зростання популярності корпоративного навчання, адміністрація сучасного підприємства, 

організації, установи отримує можливість грамотно та чітко будувати власну модель 

безперервного навчання працівників, яка передбачала би послідовне й поетапне їх навчання 

на основі цілісності цілей, завдань, функцій, технологій навчання, змісту навчального 

матеріалу. Але найважливіше усвідомити, що ефективна модель корпоративного навчання із 

застосування сучасних можливостей формальної, неформальної та інформальної освіти може 

стати інноваційною технологію досягнення підприємством, організацією, установою 

стратегічних цілей та готовності до проведення інноваційних змін, запорукою визнання його 

конкурентоспроможності. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Ніколенко І.В., викладач І категорії 

КЗОЗ “Куп’янський медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової” 

Харківської обласної ради 

(м.Куп'янск) 

 

Сучасні реалії, зумовлені карантином, пов’язаним з надзвичайною ситуацією в Україні 

через поширення гострого респіраторного захворювання, викликаного коронавірусом 

COVID-19, вже більше року активізують роботу з розвитку інформаційного суспільства, 

інформатизації та розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету з метою 

успішного проведення дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання - це організація освітнього процесу, учасники якого віддалені 

одне від одного і взаємодіють за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних 

(цифрових) технологій. Дистанційне навчання передбачає використання сучасних форм та 

методів візуалізації та представлення змісту навчального матеріалу, теоретичних та 

практичних завдань, самостійної роботи студентів, застосування у навчанні сучасних 

інформаційно - комп’ютерних технологій, що являє собою цілеспрямований інтерактивний 

процес між студентом та викладачем - модератором. 

Принципи дистанційного навчання включають в себе: 

 - доступність; 

 - індивідуальний підхід з урахування психологічних особливостей студента; 

 - розвиток інформаційної культури; 

 - навичок роботи з сучасними засобами інформатизації та телекомунікації; 

 - зручність (з урахування місця, часу та темпу роботи). 

Розрізняють такі форми дистанційного навчання за ступенем самостійності: 

1. Базується на сформованих пакетах завдань, які студент виконує без участі викладача; 

2. Он-лайн заняття (проведення звичного заняття з повною активністю викладача); 

3. Комбінована форма (залежить від ситуації, мети та завдань, і поєднує в собі 

колективний та самостійний види роботи). 



 

170 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

Залежно від характеру взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання, можна 

виділити синхронний режим подачі матеріалу - учасники одночасно перебувають у веб-

середовищі (чат, аудіо-, відео-конференції, соціальні мережі тощо) та асинхронний, коли 

учасники взаємодіють між собою із затримкою в часі, застосовуючи при цьому електронну 

пошту, форуми, соціальні мережі тощо. 

Але, не зважаючи на розмаїття інформаційно - комп’ютерних технологій та форм 

роботи в дистанційному режимі, існує низка труднощів, які перешкоджають продуктивній 

взаємодії студента і викладача. Сюди можна віднести низький рівень мотивації студентів, 

хаотичність процесу, відсутність контролю в самостійності виконання роботи студентом, а 

також обмеженість чи відсутність матеріально-технічних можливостей до дистанційного 

навчання, таких як обмежений чи відсутній доступ в інтернет, або відсутність потрібного 

технічного оснащення. Часто самі студенти скаржаться, що складним для них в дистанційній 

формі навчання є великий об’єм навчального матеріалу та малі часові рамки, складнощі з 

концентрацією уваги та невміння спланувати і організувати свій день. 

Враховуючи особливості та форми дистанційного навчання з наявністю проблем, що 

виникають у процесі використання даного методу, можна застосувати наступні кроки для 

підвищення ефективності навчального процесу: 

1. Забезпечення відповідної комунікації. Для цього можна використовувати VIBER, 

Telegram, WhatsApp для налагодження швидкого та мобільного зв’язку зі студентами; 

2. Засоби відео - конференцій ZOOM та Google Meet для візуалізації навчального 

матеріалу, усного контролю знань та безпосередньо зворотнього зв’язку; 

3. Освітні сервіси та освітні платформи (Classroom, Google - форми, Moodle та інші). 

4. Планування робочого часу. На початку заняття можна перевірити наявність 

студентів онлайн та визначити причини відсутності. Оптимальним є також встановлення 

певних часових рамок (дедлайнів) для здачі виконаних робіт; 

5. Індивідуальний підхід до кожного студента з урахуванням його когнітивних 

здібностей та наявності відповідного технічного оснащення. Це включає різні форми 

дистанційної взаємодії, наявність чіткого графіку додаткових консультацій та виконання 

творчих завдань. 

 Отже, дистанційне навчання в умовах карантину є серйозним викликом освітній 

системі та вимагає комплексного, творчого та кваліфікованого підходу у вирішенні проблем 

здійснення навчально - виховного процесу. 

 

СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  275 ТРАНСПОРТНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ) 

  

Білоконь Я.Ю., викладач циклової комісії  

транспортних технологій, кандидат технічних наук, доцент 

Ямковий О.Ю., заступник директора з  

навчально-виробничої роботи, кандидат педагогічних наук  

ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та  

землевпорядкування Національного авіаційного університету» 

(м.Київ)  

 

Сучасний ринок праці потребує молодих фахівців з високою професійною 

компетентністю, комунікабельністю, ініціативністю, мобільністю, креативністю, здатних до 

самоосвіти та роботи в команді. З огляду на це особлива роль в системі професійної 

підготовки фахівців належить практичній підготовці, яка має забезпечити формування як 

професійних, так і особистісних компетенцій майбутнього фахівця.  

Практична підготовка студентів здійснюється через практично-лабораторні заняття, 

навчальні, виробничі, технологічні та переддипломні практики, що є основою професійної 
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підготовки майбутніх фахівців і має проводитись на оснащених належним чином навчальних 

та виробничих базах практики.  

Розглянемо зміст навчально-виробничих практик у професійній підготовці фахових 

молодших бакалаврів з транспортних технологій (на автомобільному транспорті) за освітньо-

професійною програмою «Організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті» в ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землекористування 

Національного авіаційного університету».  

В процесі навчання студенти спеціальності 275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) проходять декілька видів практики, які різняться за своїми 

часом і місцем проведення. Відповідно до освітньо-професійної програми «Організація 

перевезень і управління на автомобільному транспорті» спеціальності 275 Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті) практична підготовка включає такі види практик: 

навчальна практика з вантажних перевезень в АТП, навчальна практика з пасажирських 

перевезень в АТП, технологічна та виробнича.  

На другому-третьому курсах студенти проходять навчальні практики, знайомляться зі 

специфікою майбутньої спеціальності, різними видами практичної діяльності, а також 

формують необхідні професійні ціннісні орієнтири.  

Навчальною практикою з вантажних перевезень в автотранспортних підприємствах на 

2-му курсі, передбачається поглиблення й закріплення знань із дисциплін «Автомобілі», 

«Технічна експлуатація автомобілів», «Автомобільні експлуатаційні матеріали», 

«Організація автомобільних вантажних перевезень» та набуття певних практичних навичок. 

Під час проходження цього виду практики студенти розглядають такі питання: технічні 

характеристики наявних на підприємстві автомобілів (загального користування і 

спеціалізованих) та причепів, умови й варіанти їх застосування для перевезення 

різноманітних вантажів, організаційна та управлінська діяльність відповідних служб, робота 

з документами. 

Основним завданням навчальної практики з пасажирських перевезень в 

автотранспортних підприємствах є поглиблення й закріплення знань щодо автомобілів 

відповідного призначення, організації перевезень пасажирів і багажу, напрацювання навичок 

роботи з документами, якими нормуються й організовуються міські, позаміські (або й 

міжнародні) перевезення пасажирів і багажу автобусами різних категорій і таксі.  

На третьому курсі студенти проходять технологічну (виробничу) практику. Виробнича 

практика надає студенту можливість реалізовувати функції фахівця на робочому місці, 

студент виконує весь цикл обов'язків за своєю спеціальністю, усвідомлює механізм дії 

підрозділу, в якому проводиться виробнича практика, загальну картину всього об'єкта 

практики.  

Виробнича практика охоплює компетенції діяльності на посадах диспетчерів 

автомобільного транспорту, міжнародних перевезень, служби перевезень; інспекторів з 

експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, з охорони праці; ревізорів з 

безпеки руху чи автомобільного транспорту тощо.  

Базами технологічної та переддипломної практики можуть бути державні та приватні 

автопідприємства, що виконують пасажирські або вантажні перевезення, перевезення у 

міжнародному сполученні, установи, організації, структурні підрозділи Національної поліції, 

що займаються вирішенням питань підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах, 

транспортно-логістичні підприємства. В залежності від бази та місця проходження практики 

кожен студент отримує індивідуальні практичні завдання, що виконуються конкретно на 

даному автопідприємстві, установі чи організації. 

Під час технологічної практики на автопідприємствах, що виконують вантажні 

перевезення з використанням пунктів взаємодії суміжних видів транспорту студенти 

опановують організаційну та управлінську структуру відповідних служб, складання 

документів техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу та 
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навантажувально/розвантажувальних механізмів, організацію диспетчерської служби, 

аналізують основні характеристики транспортної мережі автопідприємства та ін. 

Під час проходження технологічної практики на автопідприємствах, що виконують 

пасажирські перевезення студенти зосереджують увагу на таких основних завданнях: 

організаційна та управлінська структура перевезень пасажирів у громадському 

автомобільному транспорті; аналіз показників парку рухомого складу й доцільність 

використання складників, ефективність функціонування пасажирського автотранспорту за 

напрямами (маршрутами); аналіз пасажиропотоків; організація диспетчерської служби та ін. 

При проходженні технологічної практики на автопідприємствах, які виконують 

перевезення у міжнародному сполученні студенти переважно зосереджуються на питаннях 

нормативно-правової документації, обґрунтування (формування) рухомого складу при 

регулярних перевезеннях, особливостях організації технологічної та економічної роботи, 

аналізу техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу, оцінювання 

фінансового стану підприємства та ін. 

Серед головних завдань практики студентів на транспортно-логістичних підприємствах 

є формування логістичної системи організації постачання вантажів, організація і управління 

процесами зберігання вантажів у складах і терміналах, планування транспортно-складської 

логістики в агропромислових підприємствах, митне оформлення вантажів тощо. 

Програма технологічної практики студентів в установах, організаціях, структурних 

підрозділах Національної поліції та автопідприємствах, що займаються питаннями безпеки 

руху на автомобільних шляхах спрямована на особливості відділу організації дорожнього 

руху, технологію процесу забезпечення належних умов руху та заходів і засобів її 

вдосконалення.  

На четвертому курсі студенти проходять переддипломну виробничу практику, що є 

заключним етапом практичного навчання та підготовчим етапом для виконання випускової 

роботи - дипломного проекту. Її завданнями є узагальнення й удосконалення здобутих знань, 

практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та збирання фактичного 

матеріалу для виконання дипломного проекту.  

Таким чином, важливою складовою змісту професійної освіти є навчально-виробничі 

практики, зміст яких потрібно регулярно оновлювати для забезпечення його відповідності з 

вдосконаленнями та урізноманітненням транспортних засобів і задіяних у перевізницьких 

процесах механізмів та управлінських систем, що сприятиме підготовці 

висококваліфікованих  фахівців в галузі транспортних технологій.  

 

ВИДИ ОЗДОРОВЧИХ ТРЕНУВАНЬ ПРИ РІЗНОМАНІТНИХ ВІДХИЛЕННЯХ  

У СТАНІ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ 

 

Бєлєй Т.Я., голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки,  

викладач-методист, викладач фізичного виховання, 
КЗ «Бериславський медичний фаховий коледж» Херсонської обласної ради 

(м.Берислав) 

 

Викладання методики оздоровчої фізичної культури передбачає використання понять: 

"фізична активність", "оздоровче  тренування", "фізичний стан", "рекреація". Фізична 

активність визначається й обумовлюється сукупністю рухової діяльності людини. 

Розрізняють спонтанну рухову активність та організовану. 
Оздоровче (кондиційне) тренування - це спеціально організована рухова активність, яка 

спрямована на зміцнення здоров'я людини, підвищення працездатності. Оздоровче 

тренування повинно забезпечити досягнення або збереження заданого рівня фізичної 

кондиції. В оздоровчому тренуванні застосовуються добре засвоєні види фізичних вправ. 

Важливим розділом роботи викладача фізичної культури є розподіл студентів за медичними 

групами для занять фізичною культурою. Всі студенти з метою диференційованого підходу 
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до процесу фізичного виховання, діляться на три групи: основну, підготовчу та спеціальну 

медичну. В основу такого розподілу покладені 2-а критерії: стан здоров'я і фізичний 

розвиток. 

До основної групи відносяться студенти без відхилень у стані здоров'я, а також ті, що 

мають незначні відхилення у стані здоров'я. До підготовчої медичної групи відносяться 

студенти без відхилень у стані здоров'я, а також з незначним відхиленням при недостатньому 

фізичному розвитку. До спеціальної медичної групи відносяться студенти з відхиленням у 

стані здоров'я постійного чи тимчасового характеру. У відповідності з особливостями 

контингенту, що складають СМГ, певних особливостей набувають мета і завдання фізичного 

виховання цих студентів. 

Основними засобами фізичного виховання підлітків, що мають відхилення у стані 

здоров'я є фізичні вправи, що використовуються з лікувальною метою та природні чинники. 

Всі вправи поділяються на загальнорозвиваючі та загальнозміцнюючі. Лікувальний ефект 

фізичного виховання в групах СМГ перш за все визначається використанням спеціальних 

вправ. 

Фізичні вправи, що використовуються у фізичному вихованні з підлітками СМГ, 

діляться на гімнастичні, ігрові, туристичні (прикладні). 

До гімнастичних вправ належать: вправи на рівновагу, координацію, ідеомоторні 

вправи та корегуючі. Ідеомоторні вправи сприяють підвищенню електрозбудливості м'язів, 

активізують процеси дихання і кровообігу. Корегуючі вправи використовуються для 

укріплення слабких та розтягнутих м'язів; для розслаблення контрагованих м'язів. Крім 

розглянутих видів гімнастичних вправ, окремо розглядаються ще такі групи вправ: на 

розтягування; розслаблення, в полегшених умовах, рефлекторні; лікування положенням. 

Туристичні, або прикладні вправи - це ходьба, біг, лазіння, ходьба на лижах, вправи у воді.  

На сьогоднішній день існує достатня кількість досліджень, які свідчать про лікувальний 

вплив спеціальних рухливих ігор. За ступенем навантаження на організм дітей ігри діляться 

на групи: на місці, малорухомі, рухливі, спортивні. Прийнято виділяти групу дихальних 

вправ у самостійну. Дихальні вправи - один з найважливіших методів загальної реабілітації. 

Всі дихальні вправи діляться на динамічні.  

При проведенні систематичної роботи по фізичному вихованню з дітьми, що мають 

відхилення у стані здоров'я використовуються різноманітні форми фізичної культури: 

фізкультурно-оздоровчі заходи, позакласні заняття фізичними вправами, індивідуальні 

самостійні заняття, заняття лікувального і корегуючою гімнастикою. 

Отже, раціональна норма рухової активності - це такий її обсяг, який забезпечує 

зміцнення здоров'я та підвищення професійної працездатності людини. 

У спеціальній літературі описано декілька способів визначення раціональних обсягів 

рухової активності. Найбільш поширено врахування таких показників: тривалість занять 

фізичними вправами впродовж тижня, витрати енергії за одиницю часу фізкультурної 

активності.  

Загальні витрати енергії обумовлені характером праці, умовами навколишнього 

середовища. Енергетична вартість рухової діяльності індивідуальна й залежить від статі, 

віку, функціональних можливостей людини.  

Оздоровчі тренувальні навантаження характеризуються фізичними та фізіологічними 

показниками. Найбільший оздоровчий ефект мають фізичні вправи помірної інтенсивності, 

які виконуються в аеробних умовах і розвивають загальну витривалість. Вправи на розвиток 

загальної витривалості в оздоровчому тренуванні дорослого населення повинні складати в 

середньому 65 % від загального обсягу. При цьому, чим нижчий РФС, тим більше часу слід 

приділяти розвитку цієї фізичної якості. З підвищенням РФС в оздоровчому тренуванні 

збільшується обсяг вправ, спрямованих на розвиток швидкісної та швидкісно-силової 

витривалості. Раціональні обсяги фізичних вправ різної спрямованості (тривалість у хв.), 

залежно від РФС та віку, можна визначити за допомогою номограми, запропонованої 

фахівцями оздоровчого тренування. 



 

174 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ЯК  ЗАСІБ 

РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  СТУДЕНТІВ 

 

Журба О.В., викладач І категорії  

Державного вищого навчального закладу  

«Слов’янський коледж транспортної інфраструктури» 

(м.Слов'янськ)  

 

Анотація.  У статті розглядаються особливості використання  інформаційно-

комунікаційних технологій навчання як засобу розвитку мотивації навчальної діяльності 

здобувачів освіти.  

Постановка проблеми. На сьогодні у закладах освіти  активно використовуються 

інформаційно-комунікаційні  технології (ІКТ). Дане явище сприяло інтенсивному розвитку 

навчального програмного забезпечення, яке дозволяє успішно вирішувати багато завдань 

сучасної освітньої системи: доступність освіти, різноманітність форм представлення 

навчального матеріалу, використання нових технологій і методів освіти і багато інших. 

Також ІКТ сприяють вирішенню однієї з важливих проблем педагогіки, а саме, проблеми 

розвитку мотивації навчальної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблема впливу інформаційно-

комунікаційних технологій на мотивацію навчальної діяльності розглядається в роботах                

О. Співаковського, М. Жалдака, A. Короткова, П. Безпалова, В. Ількевич та ін. Вчені 

розглядають окремі програмні засоби ІКТ щодо  їх впливу на мотивацію навчальної 

діяльності. 

Основний  матеріал.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі  

дозволяє, як підвищити ефективність навчальної діяльності, так і зробити її більш 

різноманітною.  Процес навчання за допомогою ІКТ можливий як в індивідуальному, так і в 

груповому режимі роботи.  

Інформаційно-комунікаційні технології сприяють вирішенню однієї з важливих 

проблем педагогіки, а саме, проблеми розвитку мотивації навчальної діяльності. 

Показниками сформованості мотивації навчальної діяльності здобувача освіти є  висока 

успішність з  навчальних дисциплін, висока активність на заняттях, творчий підхід до 

виконання завдань, ініціативність, прояв інтересу до предмета дослідження, а також 

готовність особистості до самоосвіти та самовдосконалення, отримання додаткових знань. 

Педагогічними умовами використання програмних засобів ІКТ в освітньому процесі, 

що сприяють розвитку мотивації навчальної діяльності студентів, є  наступні: облік рівня 

актуального розвитку та комп'ютерної компетентності здобувачів освіти для здійснення 

коректного вибору освітніх програмних засобів ІКТ; адаптація програмних засобів ІКТ до 

цілей освітнього процесу; надання студентові свободи вибору темпу, послідовності та рівня 

складності досліджуваного матеріалу; організація поточного контролю викладача за ходом 

роботи студента; організація колективної і групової діяльності студентів з використанням 

освітніх програмних засобів ІКТ, створення сприятливого психологічного клімату під час  

заняття; паралельне використання освітніх програмних засобів ІКТ на аудиторних заняттях і 

під час позааудиторної самостійної роботи. 

Розвитку мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти  з використанням ІКТ 

сприятимуть  активізація творчого потенціалу за допомогою використання інформаційних 

ресурсів мережі Інтернет; підвищення дослідницької активності за допомогою застосування 

проєктного методу навчання. 

Мережа Інтернет надає можливість колективного доступу до навчальних матеріалів, які 

представлені як у вигляді найпростіших підручників (електронних текстів), так і у вигляді 

складних інтерактивних систем, комп'ютерних моделей, віртуальних навчальних середовищ і 

т.д. 
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Забезпечення професійної спрямованості ІКТ може бути здійснено через приклади 

використання отриманих знань у майбутній професійній діяльності. Певні розділи  

навчального матеріалу мають підкреслювати позитивні сторони оволодіння майбутньою  

професією, її важливість, актуальність, можливість професійної самореалізації. 

Можливості ІКТ дозволяють організувати ефективний зворотний зв'язок на основі  

інтерактивного діалогу через миттєву реакцію ІКТ на дії користувача, організовану у вигляді 

констатації успіху або неправильного результату рішення, що супроводжується  аналізом 

отриманих здобувачем освіти результатів і рекомендацій щодо виправлення допущених 

помилок. 

Важливим є створення засобами інтерфейсу позитивного емоційного фону, для 

здійснення діалогу  студентів з ІКТ. Реакція на дії користувача має завжди бути позитивною,  

навіть у випадку некоректних дій студента 

Висновки. Застосування ІКТ сприяє збільшенню інтересу і формуванню позитивної 

мотивації здобувачів освіти, оскільки створюються умови: максимального врахування 

індивідуальних освітніх можливостей і потреб студентів; широкого вибору змісту, форм, 

темпів і рівнів проведення навчальних занять; розкриття творчого потенціалу студентів; 

освоєння студентами сучасних інформаційних технологій. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПІД ЧАС  

ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Марковська Т.С., викладач  категорії  

Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ 

(м. Миколаїв) 

 

Анотація. Розглянуто інтерактивні методи навчання та їх роль у розвитку творчих 

здібностей здобувачів вищої освіти у процесі вивчення облікових дисциплін. Подано коротку 

характеристику кейс-методу, як одного з ефективних інтерактивних методів навчання. 

Постановка проблеми. Сучасні вимоги до підготовки майбутніх фахівців, визначені в 

освітніх стандартах, спонукають викладачів не тільки надавати здобувачам вищої освіти 

навчальну інформацію, а й навчити їх практично застосовувати її в умовах діяльності 

підприємств. Одним з найважливіших елементів комплексного перетворення сфери вищої 

освіти є впровадження інтерактивних методів навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням методики викладання облікових 

дисциплін присвячені дослідження таких вчених, як Ю. Бабанський, Ю. Гущин, М. 

Мухамедова, Т. Паніна, Є. Реутова, Н. Тамуріна, Г. Ерднієв, О. Чуланова та інших. 

Основний матеріал. Інтерактивні методи (від англ. Interaction – взаємодія, вплив один 

на одного) – методи навчання, засновані на взаємодії здобувачів вищої освіти між собою. 

Інтерактивні методи навчання найбільш відповідають особистісно-орієнтованому підходу, 

так як вони припускають спів-навчання (колективне, навчання у співпраці), причому і 

здобувач вищої освіти, і викладач є суб'єктами навчального процесу. Викладач, як правило, 

виступає в ролі організатора процесу навчання. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, коли 

кожен суб’єкт включений у процес навчання, організовується у формі взаємодії, діалогу – як 

між викладачем і здобувачем вищої освіти, так і між самими здобувачами вищої освіти. 

До інтерактивних методів відносяться ті, які базуються на психологічних механізмах 

посилення впливу групи на процес засвоєння кожним учасником досвіду взаємодії і 

взаємонавчання. Такі методи є інноваційними освітніми технологіями. 

Серед найбільш популярних та ефективних інтерактивних методів навчання варто 

виділити: «круглий стіл»; «мозковий штурм»; дебати; фокусгрупи; ділові і рольові ігри; кейс-

метод; навчальні групові дискусії; тренінги тощо. 

Особливу увагу приділимо кейс-методу, як одному з інтерактивних методів викладання 



 

176 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

облікових дисциплін у вищих навчальних закладах. 

Відповідно до класичного визначення метод кейсів (англ. case method, кейс-метод, 

кейс-стаді, case-study, метод конкретних ситуацій) – це метод навчання, заснований на 

вирішенні конкретних проблемних ситуацій. 

Студентам пропонують проаналізувати реальну виробничу ситуацію, яка відображає не 

тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідний для її 

вирішення. 

Навчання з використанням кейс-методу допомагає розвивати вміння вирішувати 

практичні завдання з урахуванням конкретних умов. Дає можливість сформувати такі 

кваліфікаційні характеристики, як здатність до проведення аналізу, вміння чітко 

формулювати і висловлювати свою позицію. Використання кейс-методу при вивченні 

облікових дисциплін дозволяє поєднувати теоретичне і практичне навчання. 

Застосування кейс-методу в процесі вивчення облікових дисциплін варто здійснювати в 

такій послідовності: 

1. Викладач готує завдання та планує хід заняття. Студенти знайомляться із завданням. 

2. Викладач організовує обговорення проблеми, відповідає на питання в ході розгляду 

завдання. Студенти аналізують проблему, ведуть обговорення по її вирішенню, 

вислуховують думку один одного. 

3. Викладач підводить підсумки сумісної роботи, впорядковує результати та надає 

власне бачення по вирішенню даної проблеми. Студенти аналізують результати обговорення, 

формулюють висновки, які можна використати на практиці. 

Для реалізації кейс-методу важливо ретельно підготувати методичне забезпечення для 

проведення практичного заняття та самостійної роботи студентів. Діями студентів під час 

вирішення кейсового завдання є аналіз літератури, пошук та формування відповідей для 

розв'язання суті проблеми, що є важливим оскільки сase study сприяє формуванню якостей 

фахівця, необхідних суспільству. 

Висновки. Отже, запровадження кейс-методу у навчанні дозволяє розвинути 

професійні навички студента, та розвинути комунікативні та дослідницькі його якості. 

Кейсовий підхід дозволяє студентам виступати у якості керівника та сприяє вдосконалює 

вміння приймати ефективні рішення. Отже, значення кейс-методу полягає у мотивуванні 

студентів та розробленні програми дій в реальній ситуації. Навчання із застосуванням кейс-

методу дозволить студентам набути різноманітних навичок та вмінь. 

 

МЕТОД ПРОЄКТІВ — ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО  

ТА ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ 

 

Луценко Н.М., спеціаліст вищої категорії,  

Калініченко О.І., спеціаліст вищої категорії, 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії  Шкарлетової»  

Харківської обласної ради 

(м.Купянськ) 

 

Рівень сучасної медичної науки і практики вимагає нових підходів до підготовки 

високопрофесійних медичних кадрів. Якість навчально-виховної діяльності у фаховому 

медичному коледжі залежить від кожного викладача, від його теоретичної підготовки і 

педагогічної майстерності.  

На сучасному етапі важливо застосовувати такі форми і методи, які б забезпечили 

високу пізнавальну активність студентів і дали можливість підвищити їх рівень знань та 

вмінь. Однією з ефективних та якісних технологій навчання є метод проєктів. 

Метод проєктів— освітня технологія, спрямована на здобуття знань у тісному зв'язку з 

реальною життєвою практикою, формування специфічних умінь і навичок завдяки системній 

організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. 
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Проєкт — задуманий план дій, задум, намір. З одного боку, метод проєктів – це 

запланована діяльність, що передбачає досягнення поставлених завдань протягом певного 

періоду часу, з іншого – це навчально-практична діяльність, що має певні освітні цілі, 

включає дослідження та вирішення проблем, використання різних матеріалів тощо. 

Застосування проєктної технології передбачає сукупність комплексних дій, 

спрямованих на розв’язання конкретної проблеми в певному місці, за певний період часу.  

Перевагами даного методу є те, що він передбачає конкретні результати, має 

інноваційний характер, має чіткі часові рамки, дає можливість працювати у команді. 

Впровадження методу проєктів спонукає студентів до активної розумової і практичної 

діяльності в процесі оволодіння навчальним матеріалом.  

Такі методи більш ефективні у засвоєнні навчального матеріалу, спонукають студентів 

до творчої роботи та формують особисту позицію щодо сприйняття змісту навчання. При 

проведенні практичних занять із застосуванням таких технологій студенти почувають себе 

впевнено, вільно висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження, адже вони є 

активними учасниками навчального процесу.  

Застосування проєктних технологій дозволяє по-новому підійти до проблеми навчання 

та самостійної роботи здобувачів освіти, удосконалює традиційних процес навчання, є 

ефективним при різних формах дистанційного навчання. 

З методичної точки зору, важливо правильно організувати впровадження даної 

технології: вибрати і узгодити тему проєкта, виокремити об’єкт, сформулювати завдання 

дослідження, сформулювати мету. Завдання проєкту мають бути спрямовані на розв’язання 

визначених проблем. 

Перед початком роботи потрібно скласти попередній план, який можна в ході роботи 

змінювати, доповнювати, корегувати. Як правило, виконання проєкту передбачає 

проходження ряду етапів від планування до презентації, захисту, оцінювання проєкту. 

Вміти презентувати одержані результати також потребує певних умінь і навичок, таких 

як вміння сформувати висновки, підготувати текст доповіді, зробити демонстрацію 

отриманих результатів, вміти відповідати на запитання. 

Перевагами даного методу є те, що студенти самостійно розв’язують певні проблеми, 

приймають незалежні рішення, мають можливість обмінятися досвідом з іншими 

студентами. Вважаю, що сучасний викладач має вільно володіти інноваційними 

технологіями, тому що від педагогічної майстерності викладача  залежить якість підготовки 

фахівців. Впровадження такої технології навчання сприяє успішному формуванню умінь і 

навичок студентів, дає чітку мотивацію, підвищує ініціативність, самостійність і 

відповідальність здобувачів освіти. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

ДЛЯ СЛУХАЧІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

Поляк М.Г., спеціаліст першої категорії,  

Пітух О.О., спеціаліст першої категорії, 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії  Шкарлетової»  

Харківської обласної ради 

(м.Купянськ) 

 

Для надання кваліфікованої, безпечної сестринської допомоги необхідне безперервне 

підвищення професійної компетентності, що полягає у здатності медичної сестри 

систематично і постійно підвищувати та розширювати рівень знань, умінь і навичок.  

Сучасна медична сестра має забезпечити сучасний висококваліфікований догляд.  

Зберегти напрацювання і постійно їх модернізувати можна лише за умови ефективної 

організації і проведення післядипломного навчання в системі охорони здоров’я, яка повинна 

вдосконалюватись із розвитком сестринської справи. 
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Досягнення цієї мети можливе лише за умов широкого застосування у навчальному 

процесі ефективних форм та  методів навчання, Вирішення проблеми підвищення якості 

підготовки фахівців на сучасному етапі передбачає значне поліпшення навчальної роботи 

слухачів курсів підвищення кваліфікації.  

Однією з нових реальностей сучасної освіти в умовах карантину є дистанційне 

навчання. Впровадження елементів дистанційного навчання сприяє вирішенню багатьох 

задач: підвищити ефективність роботи викладачів і слухачів; зробити процес навчання більш 

простим і цікавим; забезпечити доступність до електронних конспектів через локальну 

мережу, Інтернет; автоматизувати здачу та прийом тестів, контрольних робіт, рефератів, 

заліків, курсових робіт тощо; збереження в базі даних оцінок за виконання завдань. 

Дистанційна освіта розвивається, удосконалюється. 

Ця технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує 

комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних 

телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для доступу до навчального матеріалу та 

спілкування. Дистанційне навчання має низку переваг перед іншими формами навчання. 

Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних 

технологій. 

Дистанційне навчання підвищує ефективність самостійної роботи слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, дає абсолютно нові можливості для закріплення різних 

професійних навичок, а викладачам в свою чергу дозволяє реалізовувати абсолютно нові 

форми і методи навчання. 

Дистанційна форма навчання має ряд беззаперечних переваг. Зокрема, слухачі  мають 

змогу навчатися у зручний для них час та у відносно автономному темпі.  

Найбільш поширеними є наступні види дистанційних технологій: чат-заняття, які 

проводяться синхронно, коли всі учасники мають одночасний доступ до чату; веб-заняття, 

або дистанційні лекції, конференції, семінари, консультація, індивідуальні завдання, тестові 

завдання для перевірки знань із дисципліни, самостійна позааудиторна робота слухачів, 

практикуми та інші форми навчальних занять, що проводяться за допомогою засобів 

телекомунікацій та інших можливостей інтернету; телеконференції, що проводяться, на 

основі списків розсилки з використанням електронної пошти.  

Впровадження дистанційних технологій у навчальний процес спрямоване на глибше 

розуміння навчального матеріалу; формування таких компетенцій як: комунікативні 

(безпосереднє спілкування за допомогою засобів мережі), інформаційні (пошук інформації з 

різних джерел та можливість її критичного осмислення), самоосвіти (вміння навчатись 

самостійно).  
Навчальні матеріали для дистанційного курсу розробляються спеціально, відповідно до 

особливостей їх змістового та візуального подання у віртуальному навчальному середовищі. 

Головними принципами дистанційного навчання є принципи гнучкості, індивідуалізації  

та відкритості. 

Елементи дистанційного навчання можуть використовуватися для методичного та 

дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також під час 

проведення навчальних занять. Навчання з використанням дистанційних технологій виконує 

додаткові дидактичні функції та, відповідно, розширює можливості навчання. Дозволяє 

підвищити якість освіти за рахунок збільшення частки самостійного освоєння матеріалу, що 

забезпечує формування необхідних для досягнення навчальної незалежності якостей як 

самостійність, відповідальність, організованість і вміння реально оцінювати власні сили й 

ухвалювати виважені рішення. 

Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє по-новому 

підійти до проблеми навчання та самостійної роботи слухачів. За допомогою вищевказаних 

елементів викладач удосконалює традиційних процес навчання та вирішує такі завдання: 

підготовка інформації для самостійної роботи; вибір інструментів для представлення 

інформації; контроль за виконанням завдань; оцінка отриманих знань. 
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Отже, впровадження елементів дистанційного навчання сприяє вдосконаленню 

професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його 

професійних знань, умінь і навичок.  

 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Шевченко Н.П., 

викладач української мови і літератури 

Криворізького коледжу НМетАУ 

(м. Кривий Ріг) 

 

Постановка проблеми  

Сучасний рівень інформаційного простору, автоматизації та комп’ютеризації всіх сфер 

життєдіяльності суттєво впливає на світогляд особистості. І тому в сучасній педагогіці 

однією з найактуальніших проблем постає завдання підвищення мотивації навчальної 

діяльності та формування зацікавленості в майбутній професійній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Вивченням проблем мотиваційної сфери та закономірностей її формування у студентів 

займаються сучасні науковці: В. Галузяк, І. Зарубінська, І. Жадан, К.Кальницька. В роботах  

Л.Божович, А. Маркової, В. Ляудіс, В. Ковальова досліджена полімотивована діяльність; 

розглядають мотивацію як динамічний процес А. Маслоу, М. Савчин; а мотивацію як 

сукупність стимулів – Н. Опанасенко, Н. Юдіна, Д. Мазоха. 

Виклад основного матеріалу 

Будь-яка діяльність в житті людини матиме бажаний кінцевий результат, якщо в основі 

цієї діяльності буде мотив.  Мотив – це внутрішній потяг людини до діяльності, особисті 

причини, що спонукають людину до дій, вчинків, те, заради чого діяльність відбувається. 

Формування мотивації до вивчення рідної мови є важливим чинником успішного 

вирішення завдань гуманітарної освіти, спрямованої на загальне піднесення духовності, 

виховання української ментальності. Українську мову вивчають студенти 1-3 курсів, і тому 

обов’язково треба враховувати особливості їх вікової мотиваційної сфери: посилення ролі 

соціальних мотивів, оцінка втрачає роль стимулу; створюється чітка і стійка структура 

мотивів на основі власного світобачення та ціннісних орієнтирів. На перше місце виступають 

знання майбутньої професії; інтерес до того, що допоможе у майбутньому житті та 

професійному зростанні. 

Для мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти можна використовувати 

різноманітні методи та прийоми. Цікаво розпочинати заняття прийомом «Плекаймо слово»: 

на попередньому занятті одному чи двом студентам доручається відшукати інформацію і 

зробити повідомлення на наступному занятті (індивідуальне завдання). Ефективність 

використання інтерактивних методів навчання підвищується, якщо зміст навчального 

процесу перекликається з майбутньою професійною діяльністю. Наприклад, під час вивчення 

теми «Терміни і професіоналізми» задається проблемне запитання: «Чи використовується,  

на вашу думку, в офіційно-діловому стилі фразеологізми?»; під час вивчення теми 

«Укладання фахових документів» – «Чи треба знати структуру й мовне оформлення ділової 

документації технікам-металургам?» Метод «мозкова атака» об’єднує студентів над 

пошуком істини: «Як ви розумієте слова «знати мову професії?»»; «Як нам підвищувати 

рівень мовленнєвої культури?». 

Практика свідчить, що систематична робота зі словниками підвищує рівень знань, 

викликає стійкий інтерес, спонукає до словесного самовдосконалення. Так як більшість 

фахової літератури написана російською мовою, на заняттях студенти працюють над 

складанням російсько-українського словничка металурга, з фаховою літературою та 

матеріалами фахових видань. Це дає можливість для ознайомлення студенів з 
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найактуальнішими відомостями із сфери професійних інтересів майбутніх фахівців, що 

стимулює мовлення, позаяк дозволяє моделювати різні ситуації, в які може потрапити 

майбутній спеціаліст у самостійній діяльності. Методика роботи з пресфотографією дає 

можливість урізноманітнити заняття, розширити лексичний  запас, відпрацювати 

правильність вживання лексичних одиниць, граматичних форм, синтаксичних конструкцій. 

Для активізації пізнавальної діяльності студентів, формування у них професійно 

спрямованих інтересів, розмаїття комунікативних умінь доцільно використовувати ділові 

ігри.  

1. «Портрети» - група ділиться на дві підгрупи, кожній з яких пропонується 

фотографія фахівців. Студенти вивчають деталі фото 4-5хв. Потім розповідають по черзі про 

цю людину, або відповідають на запитання: «Хто ця людина за фахом?», «Який він (вона) 

має вигляд?», «Який у нього (неї) характер?». 

2. «Мова фахівця – успіх у професійній діяльності». Суть гри у вирішенні 

проблеми «Визначення рівня практичних навичок і вмінь з української мови у майбутніх 

фахівців» 

3. «Уяви себе лексикографом». Завдання: скласти власні словникові статті до 

поданих слів.  

Зусилля викладача повинні бути спрямовані на створення умов для найповнішого 

розвитку здобувачів освіти у пізнавально-навчальному напрямі, тобто створення ситуації 

успіху, ситуації вільного вибору й самостійного прийняття рішень. Пропонується студентам 

самостійно вибрати вправу для виконання, тему для власного висловлювання, мовне 

дослідження тощо.  

Спілкування викладача зі студентами також впливає на формування позитивного 

ставлення до навчання. Досконале знання викладачем матеріалу дисципліни, організованість 

у роботі, такт у стосунках зі студентами, толерантність – усе це надзвичайно впливає на 

процес засвоєння. 

Висновки 

Навчання повинне мати характер навчально-пізнавальної діяльності. Завдання 

викладача – організувати вплив на мотиватори, що формують навчально-пізнавальну 

діяльність здобувачів освіти, є надзвичайно важливим. Для повноцінної мотивації необхідно 

поєднувати різні методи її проведення.  

 

СПРЯМОВАНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ЦІННІСНЕ 

 СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ 

 

Камиш О. С., 

викладач спеціальних дисциплін 

Криворізького коледжу НМетАУ 

(м. Кривий Ріг) 

 

Постановка проблеми. 

Розвиток професійної мотивації-важливе завдання закладів освіти для підвищення 

рівня підготовки сучасних фахівців до успішної конкурентоспроможної професійної 

діяльності на світовому ринку праці. Ця проблема актуальна у сучасних умовах становлення 

України як європейської держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблему ціннісних орієнтацій особистості розкрито у роботах зарубіжних дослідників 

(М.Вебер, А.Маслоу, Т.Парсонс, М.Рокач, Е.Фромм та ін..), українських (М.Боришевський, 

В.Клименко, С.Максименко, В.Роменець, Т.Яценко та ін.). Учені І.Бех, Т.Бутківська, 

Л.Ломако, О.Сухомлинська, А.Фролова та інші досліджують особистості становлення 

ціннісних орієнтацій у молодих людей. 
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У закладах фахової передвищої освіти одним із важливих завдань є створення умов 

спрямованості освітнього процесу на ціннісне ставлення студентів до майбутньої професії. 

Ціннісне ставлення до професійної діяльності розглядається як стійке внутрішнє 

переконання особистості, що спирається на професійну і моральну самосвідомість, 

значимість яких спонукає проявляти активність в оволодінні професійними знаннями, 

вміннями і навичками. 

На вибір майбутнього фаху молодою особистістю впливають різні чинники. У 

студентів 1-2 курсів виразно домінує внутрішня мотивація навчальної діяльності-бажання 

здобути професію. У студентів 3 курсу суттєво зростає компонент зовнішньої мотивації: 

отримати диплом про освіту, забезпечити собі позитивний імідж самим фактом навчання за 

цією спеціальністю. Професійна мотивація студентів активно формується на 3-4 курсах 

навчання, коли поглиблено вивчаються професійно-зорієнтовані дисципліни та 

здійснюються практики: на отримання робітничої професії (ОРП), технологічна. 

Як викладачу спеціальних дисциплін вийти на якісно новий рівень професійної 

мотивації особистості? Перш за все визначити шляхи формування професійної 

спрямованості. Це: роз’яснення соціальної значущості обраної спеціальності, переконання 

студентів у можливості досконало оволодіти професією, організація освітнього процесу із 

урахуванням сучасних вимог до їхньої майбутньої професійної діяльності. 

Вважаю, що вже на першому занятті зі спецдисципліни у студентів потрібно розвивати 

розуміння своєї цінності як представника певної професійної спільноти. Зустріч з успішними 

колишніми випускниками закладу освіти дає можливість здобувачам освіти детально 

ознайомитися з майбутньою професійною діяльністю та її суспільною значущістю, із 

сучасними вимогами, передбаченими до знань, умінь і якостей особистості фахівця. 

Студенти усвідомлюють ближні і перспективні цілі професійного навчання, поняття 

«професійна гідність», створюють уявлення про модель особистості успішного 

професіонала. 

Активація мотиваційно-потребової сфери студентів підвищується, коли заняття 

розпочинається з огляду статей фахових газет та журналів. Такий підхід до принципу 

інформативної новизни ефективний: сприяє формуванню професійної свідомості. 

Професійна спрямованість розвивається під час проведення проблемних лекцій, 

редуційованих лекцій. Такі лекції супроводжуються «професіоналізацією» психологічних 

процесів і станів, розвивають творчі здібності, моделюють процес розв’язання проблем. 

Велике значення мають навчальні пакети, які містять: навчальні посібники, зошити для 

індивідуальних завдань, відеодиски, слайди. Лекція з постановкою проблеми розпочинається 

із запитання-проблеми і відповідь здобувачі освіти повинні знайти у процесі лекції. 

Заслуговує на увагу і широке застосування дискусійного методу навчання: під час лекції або 

відеозапису у певних місцях процес переривається і студенти починають обговорення. 

Формування у здобувачів освіти уявлення про себе в майбутньому в ролі 

відповідального виконавця професійної діяльності відбувається на занятті-виїзному семінарі. 

Доцільно такий семінар проводити для студентів 3-4 курсів на базовому підприємстві: 

студенти і спостерігають за діяльністю, і беруть в ній посильну участь. 

Цікавою формою є заняття-громадський огляд знань. На такому занятті оцінюються 

знання, уміння, навички; формуються ціннісні орієнтації студентів на професійну діяльність. 

Найбільш інтенсивно ціннісні орієнтації на професійну діяльність формуються в період 

практик, коли студенти поставлені в активну позицію. Практика дає можливість здобувачу 

освіти перевірити свої професійні якості, зрозуміти, які з них необхідно розвивати, в якому 

напрямку працювати над собою. Виконуючи такі функції як виховна, розвиваюча, 

дослідницька, діагностична, ціннісно-орієнтаційна, вона є важливим етапом формування 

необхідних в майбутньому фахівцю професійних та особистісних якостей і виявлення їх в 

самостійній діяльності. Слід обов’язково проводити науково-практичну конференцію за 

результатами технологічної практики з використанням методу моделювання, який дає змогу 

практикувати специфічні види поведінки в реальних ситуаціях, створювати моделі. Для 
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студента створюється ситуація, яка потребує оптимального вирішення проблем, що перед 

ним постають. 

Ефективний метод роботи «Я-консультант»: саморегульоване опанування студентами 

навчального матеріалу із залученням найуспішніших студентів з числа старшокурсників, які 

пройшли практику; вони долучаються до проведення занять та ведуть індивідуальне 

консультування. 

Висновки 

Отже, методика, основана на особистісному та діяльнісному підходах, сприяє 

особистісно-ціннісному відношенню здобувачів фахової передвищої освіти до майбутньої 

професії. 

 

СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Галевич О. А., викладач спецдисциплін,   

 Фахового коледжу  ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара  

Мандрика Т.П., викладач спецдисциплін,  старший викладач,  

Фахового коледжу  ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара  

(м.Дніпро) 

 

Анотація: розглянуто методику різних мотивацій до освіти на заняттях, які пов’язані з 

використанням інформаційних систем і технологій, поєднання групової та індивідуальної 

освіти, приведено  приклади застосування цієї методики з  отриманими результатами в 

сучасному фаховому коледжі.  

Постановка проблеми. Сьогодні в сучасному фаховому коледжі  поєднується 

спеціалізований лекційний матеріал з лабораторними заняттями на базі сучасних 

інформаційних технологій, які адаптують студента  до виробництва. Перед сучасним 

педагогом стоїть безліч завдань. І найперші з них – розвиток професійних здібностей 

студента,  формування  особистості, компетентності майбутнього фахівця. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Технології групової освіти, вміння вирішувати 

завдання спільно з іншими учасниками команди висвітлені в працях вітчизняних науковців – 

Н.М. Сидорової, О.В. Виноградової, Н.О. Євтушенко. Автори розкривають набуття 

відповідних професійних і особистісних компетенцій, які пов’язані з ефективною 

індивідуальною, груповою роботою в професійному контексті. Автор Хохлов В.Ю. аналізує 

системну методологію прийняття рішень у галузі безперервного навчання та створенню 

відповідного інструментарію.  

Основний матеріал. 

У освітньому процесі всі форми органічно поєднуються. Групова робота студентів є 

важливою умовою підвищення ефективності колективної роботи. Успішність індивідуальної 

роботи знаходиться в прямій залежності від колективної і групової форм діяльності. 

Спеціальність «Облік і оподаткування» містить в навчальному плані фахового колежу 

такі взаємопов'язані дисципліни як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Податки і 

оподаткування» після вивчення яких логічним завершенням є дисципліна «Інформаційні 

системи і технології в обліку». В сучасних умовах вивчення цих дисциплін потребує 

використання інформаційних технологій.  

Студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» при вивченні 

дисципліни «Групова динаміка і комунікації» навички командної роботи демонструють при 

виконанні лабораторних занять та участі у хакатонах. Так, на базі Noosphere Engineering 

School в м. Дніпро проходить  NASA Space Apps Challenge  – мiжнaрoдний щoрiчний 

хaкaтoн. З 2018 року учасниками форуму є  команди студентів коледжу, які 

продемонструють навички групової роботи, захист роботи перед членами журі – в 

майбутньому набутий досвід допомагає  при захисті курсового, дипломного проєкту.  
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Прикладом індивідуального, групового використання інформаційної системи та 

інформаційних технологій для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» при 

вивченні дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку», для студентів 

спеціальності «Інженерія програмного забезпення» при вивчені дисципліни «Технологія 

автоматизованої обробки економічної інформації» є інформаційно-технологічна система ІТС, 

яка забезпечує підвищення ефективності навчання при використанні інформаційних ресурсів 

в освітньому процесі у фаховому коледжі. Всеукраїнська громадська організація «Спілка 

Автоматизаторів Бізнесу» на договірній основі надає можливість використання 

інформаційної системи  ІТС студентам та викладачам в освітньому просторі навчального 

закладу.  

В даний час у зв’язку з епідемією широко висвітлюються та використовуються питання 

дистанційного навчання, розглядаються варіанти навчання в режимах on-line та off-line.  

Moodle – це безкоштовна, відкрита (Open Source) система. Сьогодні в фаховому 

коледжі ця система активно впроваджується викладачами, як один із способів дистанційного 

навчання. 

Однією із освітніх платформ, яку студенти активно використовують при  підготовці 

самостійного вивчення  є Prometheus. Курс «Основи бухгалтерського обліку» вивчають 

студенти спеціальності  «Інженерія програмного забезпечення» з отриманням сертифікатів 

при вивченні дисципліни «Технології автоматизованої обробки економічної інформації». 

Освітній ресурс IT-Universe дає можливість студентам активно брати участь on-line в 

вирешені олімпіадних завдань тобто максимально перевірити набуті знання та придбати 

навички роботи з тестуючими інформаційними системами. Студенти спеціальності 

«Інженерія програмного забезпечення» при вивчені дисципліни «Групова динаміка і 

комунікації» мають змогу брати участь у конкурсі «Управління IT-проектами». Перевірку 

своїх знань з дисципліни «Технологія автоматизованої обробки економічної інформації» 

студенти мають можливість беручи участь у конкурсі «Програмування в автоматизованих 

системах обліку». Для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» перевірити свої 

знання з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку»  можливо використовуючи 

конкурс «Використання автоматизованих систем обліку». IT-Universe  освітня платформа яка 

дає можливість студенту творчо розвиватися, правильно розподіляти час при виконанні 

тестових завдань, адаптуватися до дистанційного навчання. 

Висновки. Досвід показує що інформаційні технології надають викладачеві при очній та 

дистанційній освіті широкий інструментарій для представлення навчально-методичних 

матеріалів дисципліни, проведення теоретичних, лабораторних занять, контрольних заходів, 

як індивідуальної, так і групової організації освітньої діяльності студентів. 

 Комплекс інформаційних систем і інформаційних технологій дає змогу ефективно 

використовувати можливості фахового коледжу, створити сприятливе освітнє середовище 

для здобуття студентами повноцінної сучасної освіти та власної самореалізації з подальшим 

навчанням у університеті, академії, забезпечує можливість педагогічним працівникам як 

найкраще проявити свої здібності та таланти. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО 

ВИКЛЮЧЕНОЮ МОЛОДДЮ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Савицька А.Ю., аспірант кафедри педагогіки ЖДУ ім. І.Франка, 

заступник директора з навчально-виховної роботи  

ЖЕГІ Університету «України» 

(м.Житомир) 

 

Враховуючи особливості здійснення професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи з соціально виключеною молоддю в закладах вищої освіти, 
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виокремлюється організаційне забезпечення, що включає в себе традиційні та інноваційні 

форми (лекції, практичні заняття, тренінги, науково-дослідну роботу); теоретичні, емпіричні 

та математичні методи (аналіз, синтез, проєктування, планування, вивчення документів, 

опитування, експертна оцінка, моделювання, організація діяльності, кількісний аналіз, 

порівняння, узагальнення, статистичні методи); засоби (посібники, підручники, навчально-

методичні комплекси, мультимедійний супровід, електронні ресурси) організації освітнього 

процесу. 

Для підвищення рівня готовності майбутніх соціальних працівників – здобувачів вищої 

освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня бакалавр в закладах вищої 

освіти відзначимо про необхідність збагачення змісту обов’язкових і вибіркових компонентів 

освітньої програми циклу професійної підготовки.  

Збагачення змісту обов’язкових компонентів освітньої програми циклу професійної 

підготовки лекційними та практичними заняттями дисциплін «Соціальна робота з сім’єю, 

дітьми та молоддю» та «Теорії соціальної роботи» спрямовано на розширення світогляду 

щодо процесу соціального виключення; вдосконалення теоретичних знань і практичних 

вмінь у здобувачів вищої освіти у роботі з соціально виключеною молоддю; узагальнення 

специфіки та вміння здійснювати соціальну роботу з соціально виключеною молоддю. Теми 

занять, які спрямовані на формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

роботи з соціально виключеною молоддю навчальної дисципліни «Соціальна робота з 

сім’єю, дітьми та молоддю» розкриваються в змістовних модулях «Особливості соціальної 

роботи з дітьми та соціально виключеною молоддю» та «Технології соціальної роботи з 

дітьми та соціально виключеною молоддю». Змістовий модуль «Специфіка соціальної 

роботи з різними групами населення» навчальної дисципліни «Теорії соціальної роботи» 

спрямований на отримання нових знань у майбутніх соціальних працівників для роботи з 

соціально виключеною молоддю відповідно до класифікації соціально виключеної молоді; 

формування здатності аналізувати отриманий матеріал для раціональної організації процесу 

пізнання. 

Впровадження навчальної дисципліни вибіркового компоненту освітньої програми 

циклу професійної підготовки «Теорія і методика роботи з соціально виключеною молоддю» 

дозволило виконати ряд завдань для формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до роботи з соціально виключеною молоддю: визначити сукупність 

сформованих у процесі пізнавальної й практичної діяльності уявлень, концепцій, понять, які 

відображають закони, закономірності, принципи, тенденції розвитку соціальної роботи; 

обґрунтувати стратегії, моделі практики й техніки роботи з соціально виключеною молоддю 

у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів; розкрити комплекс 

способів і дій, спрямованих на встановлення, збереження чи покращання соціального 

функціонування об’єкта, а також на попередження негативних соціальних процесів. Предмет 

вивчення навчальної дисципліни є закономірність здійснення роботи з соціально виключеної 

молоді за допомогою спеціальних засобів, форм, методів і побудови занять з використання 

педагогічних, інформаційних методів і методик дослідження.  

Істотну роль в формуванні готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з 

соціально виключеною молоддю відіграє впровадження дисципліни «Основи соціальної 

роботи з соціально виключеною молоддю», мета якої полягає в формуванні готовності у 

здобувачів вищої освіти до здійснення соціальної роботи з соціально виключеною молоддю. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати: зміст 

основних понять та категорій соціальної роботи; закономірності та принципи соціальної 

роботи; основні засади соціальної політики в Україні; категорії соціально виключеної 

молоді, їх класифікацію; нормативно-правову базу здійснення соціальної роботи з соціально 

виключеною молоддю; специфіку роботи соціального працівника з соціально виключеної 

молоддю; та вміти: використовувати соціально-педагогічні підходи у роботі з соціально 

виключеною молоддю; надавати соціально-психологічну, правову, інформаційну 

консультацію соціально виключеній молоді; використовувати методи та форми соціальної 
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роботи у практичній діяльності. Навчальна дисципліна «Основи соціальної роботи з 

соціально виключеною молоддю» дозволяє майбутнім соціальним працівникам зрозуміти 

сутність соціальної роботи як науки, навчальної дисципліни та практичної діяльності; 

вивчити специфічні форми і методи соціальної роботи з соціально виключеною молоддю у 

соціальних службах, кризових центрах, загальноосвітніх закладах; розкрити специфічні 

особливості та механізми надання соціальної допомоги соціально виключеній молоді. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Технологія здійснення соціального 

супроводу в роботі з соціально виключеною молоддю» передбачає ознайомити здобувачів 

вищої освіти з державною політикою в галузі соціального захисту та її нормативно-правовим 

забезпеченням; розкрити сутності принципів, напрямів і технологій соціально-педагогічної 

роботи з соціально виключеною молоддю; розвивати у здобувачів вищої освіти навичок 

аналітико-пошукової діяльності та самоосвіти. Теми навчальної дисципліни спрямовані на 

ознайомлення у майбутніх соціальних працівників основних понять та їх характеристики; 

цілей та засад соціального супроводу; принципів та умов здійснення соціального супроводу з 

соціально виключеною молоддю; особливостей процесу соціального супроводу; основних 

засад державної політики щодо соціального захисту соціально виключеної молоді; специфіки 

та особливостей технологій здійснення соціального супроводу в роботі з соціально 

виключеною молоддю; використання знань для розробки новітніх технологій соціального 

супроводу в роботі з соціально виключеної молоді; дотримання алгоритму технології 

здійснення соціального супроводу в роботі з соціально виключеною молоддю; прояву 

самостійності та відповідальності у роботі.  

Таким чином, у професійній підготовці фахівців спеціальності «Соціальна робота», 

виокремлене навчально-методичне забезпечення в освітній процес освітньої програми 

спрямовано на підвищення формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

роботи з соціально виключеною молоддю. 

 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ»   

 

Смоковська Є .І. викладач-методист, спеціаліст  вищої категорії  

ВСП «Ногайського фахового коледжу ТДАТУ» 

(м. Приморськ) 

 

Анотація. Розглянуто сучасні форми та методи при викладанні соціології у 

Ногайському фаховому коледжі.  

Постановка проблеми. Сучасні інформаційні технології – могутній інструмент в усіх 

галузях суспільного життя. Тому в наш час до традиційних стратегічних матеріальних та 

енергетичних ресурсів додається ще й інформаційний ресурс суспільства, який можливо 

сформувати лише вдосконалюючи систему освіти. Досконала система освіти повинна 

готувати творчо мислячих людей, здатних самостійно працювати над розвитком власного 

інтелекту, підвищенням професійного рівня. Досягнути цієї мети в навчальному процесі 

можливо через новітні, особистісні орієнтовані та інформаційні технології. Традиційне 

навчання, яке розраховане на посереднього студента, на засвоєння і відтворення знань та 

вмінь не здатне вирішити такі завдання, оскільки не відповідає вимогам підготовки фахівців 

в нових умовах. 

Основний матеріал. У ВНЗ України поряд з традиційними методами викладання, 

такими як лекції, семінари, самостійна робота студентів, широкого використання набувають 

нетрадиційні методи.  

В своїй діяльності я використовую застосовую проблемно-модульний підхід до 

навчання. Проблемне навчання вимагає послідовних, цілеспрямованих та пізнавальних 

завдань, які  є пізнавальними проблемами і вимагають роздумів над проблемою, викликає у 

студентів пізнавальний інтерес, спирається на їх попередній досвід. Студенти розв’язують 
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завдання під керівництвом викладача і активно засвоюють нові знання.  Проблемні завдання 

створюються викладачем  в результаті ознайомлення студентів з різним трактуванням одного 

і того ж явища, факту, процесу. Проблемна ситуація для студента виникає коли він 

стикається з новими практичними умовами використання теоретичних знань  при написанні 

доповідей, практичних робіт, тощо. Умовою для виникнення проблемної ситуації є 

суперечність між теоретично можливим способом розв’язання проблеми і практично 

досягнутим результатом виконання завдання та відсутністю його теоретичного 

обґрунтування. Технологія дослідницького навчання мають основні етапи постановки  і 

розв’язання проблеми: аналіз ситуації і постановки проблеми, побудова гіпотези, доведення 

гіпотези. Процес аналізу проблемної ситуації і постановка проблеми передбачає насамперед 

усвідомлення студентами суперечності.  Щоб її сформулювати, слід виявити несумісні 

судження, суперечливу інформацію.  

Наприклад, при вивчені теми «Соціологія сім’ї» визначаю таку суперечність: 

«статистика доводить, що в Україні кількість розлучень вдвічі перевищує кількість 

одружень. Кримінальна статистика показує зростання злочинів проти дитини в сім’ях, 

дитячої безпритульності при живих батьках тощо. Сім’я сьогодні не виконує своїх 

суспільних функцій. Чи означає це руйнацію інституту сім’ї?» 

Неможливість вирішення проблеми відомими способами спонукає до формулювання 

припущення, тези про інші способи її вирішення. Побудова гіпотези це кульмінаційний 

момент вирішення проблеми. Для доведення гіпотези формулюється завдання, яке може 

мати теоретичне та практичне значення і використовуватись на заняттях груп проблемно-

пошукових методів: демонстраційне вирішення проблеми викладачем – показовий 

проблемний виклад, демонстраційний експеримент; самостійна проблемно-пошукова 

діяльність студентів – дослідження студентів, навчальний експеримент вирішення 

практичних і теоретичних проблем; колективно-пошукова діяльність студентів – навчальний 

диспут, дискусія, колективне дослідження; спільна проблемно-пошукова діяльність 

викладачів і студентів – дискусія, продуктивний діалог, ділова гра. Обираю варіанти 

проблемного  навчання відповідно до особливостей в індивідуальних  можливостей 

студентів, рівня розвитку групи тощо.  

Найбільш поширеним у застосуванні методом є навчальні ігри, які дають можливість 

застосовувати теоретичні знання на практиці. При вивчені теми «Соціологія праці» 

моделюємо ситуацію працевлаштування випускника нашого навчального закладу. Ролі 

розподіляємо наступним чином -  роботодавець, який має на меті з’ясувати професійну 

підготовку майбутнього робітника та його особистісні якості, і випускника коледжу, який 

претендує на робоче місце за своєю професією.   

Наприклад , створення центру працевлаштування студентів у Ногайському коледжі. 

Метод case study дозволяє вирішити такі завдання: виділення комплексу проблем конкретної 

ситуації; визначення її структури; визначення чинників, що зумовили виникнення даної 

ситуації; її моделювання; побудова системи оцінок, прогнозування майбутнього стану; 

розробка рекомендацій та програми дій стосовно вирішення ситуації. Застосування методу 

аналізу ситуацій сприяє удосконаленню аналітичного мислення студентів; результатом є не 

лише знання, а й навики професійної діяльності. Кейс-метод застосовую при вивчені теми 

«Соціологія конфлікту», моделюючи різноманітні соціальні конфлікті ситуації.   

Висновки. Вивчення соціології, гуманітарних дисциплін  формує  особистість, 

громадянську позицію молодої людини. У кожній професії є аспекти, у яких соціологічне 

знання може стати корисним, і завдання викладача соціології - зв'язати  свою дисципліну з 

майбутнім фахом студентів. 

Використовуючи інноваційні технології навчання, викладачі  Ногайського коледжу 

переконалися, що новітні технології навчання передбачають особливе відношення до 

отриманих знань, сприяють формуванню і вихованню освіченого, творчого, професійно 

здібного спеціаліста. 

 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ  

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Філіпська І.А., спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист, викладач спецдисциплін, 

заступник директора з навчальної роботи  

ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ» 

(м.Вінниця) 

 

Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації вищої школи визнане 

дистанційне навчання. В сучасних умовах існує потреба отримання вищої освіти 

дистанційно. В даний час проблему дистанційної освіти розробляють практично всі ЗВО на 

території України. 

В останні десятиліття швидко розвиваються науково-методичні основи дистанційного 

навчання. Проблемам з питань розвитку дистанційної освіти присвячені роботи багатьох 

зарубіжних науковців, таких як: Р. Деллінг, Г. Рамблє, Д.Кіган, М. Сімонсон, М. Мур, А. 

Кларк, М. Томпсон ін. та відповідно вітчизняних, таких як: О. Андрєєв, Г. Козлакова, І. 

Козубовська, В. Олійник, Є. Полат, А. Хуторський. Дистанційне навчання – це 

індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Метою дистанційного навчання у ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ» є надання 

освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій для підготовки здобувачів освіти за певними освітніми програмами. 

Завданням дистанційного навчання є забезпечення здобувачам освіти можливості 

реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації відповідно 

до їх здібностей. 

Технології дистанційного навчання у вищій освіті розкривають можливості 

позитивного впливу на вирішення наступних проблем при підготовці майбутніх фахівців: 

підвищення рівня якості освіти у ЗВО; реалізація потреб майбутніх фахівців в освітніх 

послугах; підвищення професійної мобільності та активності майбутніх фахівців; 

формування єдиного освітнього простору в рамках вищої освіти. 

Дистанційне навчання надає здобувачам вищої освіти доступ до нетрадиційних джерел 

інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для 

творчого самовираження, знаходження та закріплення різних професійних навичок, а 

викладачам дозволяє реалізовувати абсолютно нові форми і методи навчання із 

застосуванням концептуального і математичного моделювання явищ і процесів. Розвиток 

дистанційного навчання буде продовжувати вдосконалюватися із розвитком інтернет-

технологій і вдосконаленням методів дистанційного навчання. 

Освітній процес за дистанційною формою навчання у ВСП «Вінницький фаховий 

коледж НУХТ» здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні онлайн-заняття; 

практична підготовка; контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, 

семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші. 

Лекція, консультація, практичні (семінарські, лабораторні) заняття проводяться зі 

здобувачами освіти дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до 

навчального плану та розкладу занять. 

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного 

навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею 

відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі з 

використанням: 
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- сучасних комунікаційних засобів спілкування (ZOOM, Google Meet, Microsoft Teams, 

Viber тощо); 

- системи «WorkLab» - як інтерактивного центру формування професійних компетенцій 

фахівця інженерно-технічного профілю на базі новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій та компонентів штучного інтелекту; 

- розміщення папки методичного забезпечення заняття з кожної дисципліни (предмета) 

на платформу «Дистанційне навчання» на веб-сайті ВСП «Вінницький фаховий коледж 

НУХТ» (Google Диск). 

Стрімкий розвиток сприяє модернізації сучасної системи освіти. Сучасна дистанційна 

освіта – це розгалужена система передачі знань на відстані за допомогою різних засобів і 

технологій, яка сприяє отриманню здобувачами вищої освіти необхідної інформації для 

використання у практичній діяльності. 

Отже, впровадження дистанційних технологій в освітній процес спрямоване на глибше 

розуміння навчального матеріалу; формування таких компетенцій як: комунікативні 

(безпосереднє спілкування за допомогою засобів мережі), інформаційні (пошук інформації з 

різних джерел та можливість її критичного осмислення), самоосвіти (вміння навчатись 

самостійно). Окрім того, дистанційне навчання сприяє формуванню провідних якостей 

особистості: активності, самостійності, самовдосконалення, творчості. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Куліченко Т.В. викладач економічних дисциплін  

вищої категорії  ДТЗЕ імені Є.О. Патона 

(м.Дніпро) 

 

Виконання завдань, що постали перед вищою освітою, вимагають пошуку шляхів 

удосконалення навчально-виховного процесу, розроблення нових методів та організаційних 

форм взаємодії викладача і студента. Важливим фактором підвищення ефективності 

навчального процесу є забезпечення внутрішньої мотивації студентів, організація їх 

самостійної навчальної і наукової діяльності, формування у них навичок самоосвіти та 

саморегуляції, готовності до постійного поповнення знань, розвитку творчого мислення, 

позитивного ставлення до навчання та визнання педагогіки співробітництва. 

Найбільш доцільним і дієвим у навчально-виховному процесі є застосування 

інтерактивних технологій. Інтерактивне навчання – це перш за все діалогове навчання, в ході 

якого здійснюється взаємодія викладача та студента. «Сутність інтерактивного навчання 

полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії 

всіх учнів. Це спів навчання, взаємо навчання (колективне, групове навчання в співпраці)…» 

(О. Пометун та Л. Пироженко), де студент і викладач є рівноправними, рівнозначними 

суб’єктами навчання. Викладач виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем, що ефективно сприяє 

формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії. 

Д. Карнегі говорив, що є лише один спосіб заставити людину що-небудь зробити. І він 

полягає у тому, щоб заставити її саму захотіти це зробити. Іншого способу немає. Лише 

таким шляхом здобуті знання будуть реально регулювати практичні дії викладача, оскільки 

такі знання здатні перетворюватись у внутрішнє надбання, в його особистісне знання, в його 

переконання, емоційно ним пережите і практично апробоване. «Ніяка діяльність не може 

бути успішною, якщо в ній немає основи для особистого інтересу» ( Л.Толстой). 

Таким чином, у центрі уваги навчально-виховного процесу має бути студент. Викладач 

повинен виявляти глибоку повагу до його особистості, шанувати, оберігати від негативних 

впливів, створювати оптимальні умови для всебічного розвитку.  
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НАОЧНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ  

НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Н.В.Салькова, викладач вищої  кваліфікаційної категорії,  

викладач-методист ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Постановка проблеми.  Процес змін, який відбувається в українському суспільстві, не 

оминув освіти, давши потужні імпульси для вдосконалення її змісту, розвитку інноваційної 

діяльності, форм та методів навчання.  

Вища освіта сьогодні покликана не лише сформувати необхідні професійні 

компетентності, а передусім забезпечити виховання інтелектуальної, творчої особистості. 

Основу для дослідження проблеми використання  наочності на заняттях історії  заклали 

відомі вітчизняні вчені-методисти, роботи яких ґрунтувалися на досягненнях провідних 

педагогів та психологів. Так, О.О. Вагін, П.В. Гора, П.С. Лейбенгруб, Д.Н. Нікіфоров 

запровадили перші класифікації засобів  наочності, розробили низку методичних 

рекомендацій до їх використання. Окремі аспекти проблеми використання  наочності 

розглядаються: К.О. Бахановим, В.С. Білоножком, І.М. Бірюльовим,  О.Р. Давлєтовим, Т.В. 

Ладиченко, Ф.Л. Левітасом, О.В. Малій, В.О. Мисаном. 

Мета статті - показати ефективність використання наочних засобів на заняттях з історії 

України; вплив їх на доступність і якість одержуваних знань.  

Виклад основного матеріалу. Наочним називається таке навчання, при якому уявлення 

та поняття формуються на основі безпосереднього сприйняття досліджуваних явищ або за 

допомогою їх зображень. Вміння мобілізувати образне мислення під час сприйняття 

навчального матеріалу значно полегшує його засвоєння.  

Маючи значну силу емоційної дії, наочне навчання має велике виховне значення. 

Особливо відрізняється цим вивчення пам’ятників історичного минулого, творів мистецтва, 

за допомогою яких формується естетичний смак студентів. Зорові образи сприяють розвитку 

творчої уяви.  

Серед наочних методів навчання виділяють спостереження, ілюстрацію і 

демонстрацію. Завдяки спостереженню можливо збудити у студентів інтерес до 

навколишнього життя і навчити аналізувати природні і соціальні явища, а також навчити їх 

концентрувати увагу на головному, виділяти особливі ознаки. За  допомогою демонстрації 

увага студентів виявляється спрямованою на істотні, а невипадково виявлені зовнішні  

характеристики даних предметів, явищ, процесів. Ілюстрацію доцільно використати при 

поясненні нового матеріалу. Викладачу слід ілюструвати свою розповідь за допомогою 

крейдяного малюнка або іншого наочного посібника. В даному випадку малюнок пояснює 

слова викладача, а розповідь робить зрозумілим зміст зображуваного на дошці. 

Таким чином, наочність підвищує інтерес студентів до знань і робить процес навчання 

більш легким, дає можливість відчути колорит епох, “зануритися в історію”.  

Враховуючи, що на заняттях частіше за інших  використовуються такі наочні 

посібники, як карта, портрет, карикатура і крейдяний малюнок,  зупинимося на методиці їх 

використання. 

Крейдяний малюнок активно використовується завдяки таким його якостям, як 

дохідливість, швидкість і економія часу. На відміну від готових схем і картосхем, крейдяний 

малюнок виникає перед очима студентів у відповідності до викладу матеріалу. Крейдяний 

малюнок тісно пов’язаний зі схемами. Під схемами зазвичай розуміється креслення, що 

відображає істотні ознаки історичних явищ, їх зв’язки і взаємозалежності, структуру різних 

матеріальних об’єктів, взаємодію їх деталей, розміщення предметів і людей на місцевості. 

Робота з портретом може будуватися на вивченні одягу, головного убору, взуття, 

зачісок, що у свою чергу характеризує час, традиції, стиль. Аналізуючи портрет однієї особи 

потрібно залучати альтернативні зображення. Портрети писалися художниками, герої яких 
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могли бути їм симпатичні, байдужі, неприємні, можливо, навіть ненависні. Крім того, багато 

портретів писалися за замовленням, отже, художники повинні були задовольняти примхи 

замовників. Із цієї та інших причин ми спостерігаємо різноманіття зображень одних і тих же 

осіб, але різними художниками.  

До унікальних джерел, які містять багато інформації, належать плакати і карикатура. 

Відтворити історію може не лише наука історія, а й свідомість пересічних громадян, народ. 

Він має унікальну форму осмислення тих подій, сучасником яких є. І це сприйняття часто-

густо відрізняється від «офіційної лінії», тому виникають карикатура чи анекдот. Карикатура 

є образом, що синтезує суспільні суперечності часу, за якого виникає. 

Основні риси карикатури – гострота, максимальна виразність при лаконічності 

образотворчих засобів, цікавість вигідно відрізняють її від інших наочних засобів. 

Карикатура — це своєрідний документ свого часу. Її перевага в простоті, виразності, легкості 

сприйняття. 

Останнім часом карикатуру часто використовують автори підручників та посібників з 

історії та укладачі питань ЗНО. Вона несе важливу, своєрідну інформацію про добу, часом 

доповнюючи текстову інформацію, а часом виступачи самостійним історичним джерелом. 

Проте слід пам’ятати, що карикатури не можуть бути єдиним та об’єктивним джерелом 

характеристики процесів історичного розвитку, проте допомагають виявити їх основні 

тенденції. 

Сьогодні молоді люди досить рано набувають досвіду моделювання віртуальної 

реальності. Граючи у фантастичних світах, вони створюють героїв, замки, армії, міста і 

держави, відображаючи через них свій внутрішній світ. Історична реальність може бути 

навіть більш благодатним матеріалом для цього відображення, адже вона передає знання про 

специфіку і закономірності людського буття. Тому заслуговує уваги ще один цікавий метод 

наочності – кроссенс. Кроссенс – асоціативна головоломка нового покоління. Слово 

«кроссенс» означає «перетин значень» і придумане за аналогією зі словом «кросворд», яке в 

перекладі з англійської мови означає «перетин слів». Це асоціативний ланцюжок, що 

складається з дев'яти картинок. Алгоритм складання кроссенса: 
1) визначити тематику, загальну ідею; 
2) пошук і підбір зображень, що ілюструють елементи; 
3) виділити 9 елементів - зображень, які мають відношення до ідеї, теми; 
4) знайти зв'язок між елементами, визначити послідовність; 
5) сконцентрувати сенс в одному елементі (5 - й квадрат); 
6) виділити відмінні риси, особливості кожного елемента. 
У першу чергу кроссенс відображає глибину розуміння студентом заданої теми, сприяє 

розвитку логічного та образного мислення, підвищує мотивацію і розвиває здатність 

самовираження. Прагнучи відобразити своє бачення, студенти шукають цікавий додатковий 

матеріал, виявляють нестандартне мислення і підвищують рівень власної ерудиції. Як будь-

яке творче завдання, кроссенси підвищують ініціативність, креативність і розвивають уяву. 
Висновки. Таким чином, ми можемо зробити висновок про необхідність оптимального 

використання наочності на заняттях з  історії України, як ефективного методу навчання, що в 

свою чергу призводить до наступних результатів:  

- допомагає зробити освітній процес більш мотивованим і цілеспрямованим;  

- використання різних наочних засобів дозволяє збільшити ефективність і якість 

засвоєння навчального матеріалу;  

Якщо ми маємо на меті вивчення студентами історичного минулого не у вигляді 

абстрактних понять, а щоб вони могли уявити собі реальний історичний процес, то 

необхідно навчити відтворювати це минуле різними засобами, тут наочність відіграє 

провідну роль.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ 

 

Кравчуновський О.Г., викладач вищої категорії, 

 викладач-методист Державного вищого навчального закладу  

«Слов’янський коледж транспортної інфраструктури»  

(м. Слов’янськ) 

 

Анотація. У даній роботі розглянуто питання впровадження в освітній процес  закладів 

фахової передвищої освіти електронних засобів навчання як основних компонентів  

інформатизації освіти. 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції в розвитку освіти засновані на інформатизації 

системи освіти і впровадження в освітній процес комплексу різноманітних інформаційних 

технологій. Застосування електронних засобів навчання дозволяє не тільки підвищити 

ефективність і якість навчання, а й одночасно створює умови для кращого освоєння 

інформаційних технологій, що позитивно впливає на професійне зростання і подальше 

працевлаштування здобувачів освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування електронних засобів 

навчання, класифікації за типами репрезентовано в наукових роботах І. Богданової, 

О. Башмакової, О. Спіріної, Д. Чернилевського, М. Жалдака, О. Хуторського та інших. 

Зазначимо, що питанню застосування електронних засобів навчання в освітньому  процесі 

присвячені дослідження таких науковців, як А. Єршов, В. Монахов, І. Роберт. 

Основний  матеріал.  

Одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасного інформаційного суспільства є 

інформатизація освіти - процес удосконалення освітнього процесу на основі впровадження 

засобів інформаційно-комунікаційних технологій. 

Сучасні електронні засоби навчання   представлені у вигляді: віртуальних лабораторій, 

лабораторних практикумів; комп'ютерних тренажерів; програм для тестування і контролю; 

ігрових навчальних програм; програмно-методичних комплексів; електронних підручників, 

текстовий, графічний і мультимедійний матеріал яких забезпечений системою 

гіперпосилань; предметно-орієнтованих середовищ; наборів мультимедійних ресурсів; 

довідників і енциклопедій; інформаційно-пошукових систем, навчальних баз даних; 

інтелектуальних навчальних систем. 

Основними   перевагами  електронних засобів навчання  є: 

1. Мобільність. Вони дозволяють навчатися в будь-який зручний час, в будь-якому 

зручному місці. 

2. Фінансова перевага. У порівнянні з друкованими виданнями, оновлення інформації в 

електронних засобах навчання вимагає менше витрат. 

3. Інтерактивність. При роботі з електронними засобами навчання студент стає 

суб'єктом освітнього процесу. 

4. Адекватність використовуваних технологій. Нині комп'ютерні технології 

використовуються повсюдно і на роботі і в побуті. Здобувачі освіти мають право 

розраховувати на адекватні сучасному розвитку суспільства технологічні підходи і в 

освітньому процесі. 

Перелік переваг можна було б продовжити. Але і зазначених факторів цілком 

достатньо, щоб говорити про електронне  навчання як про нову парадигму в освіті. Крім 

того, як показує практика, використання електронних засобів навчання у освітньому процесі 

сприяє інтенсифікації навчального процесу та підвищення якості освіти. 

Використання електронних засобів навчання в процесі викладання дозволяє задіяти 

такі методи навчання, які активізують пізнавальну діяльність студентів: наочні (таблиці, 

схеми, малюнки); логічні (аналіз, синтез, виділення головного); робота з текстом 

(інформаційне наповнення електронних засобів навчання,т додаткова література і 
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посилання); робота в групах;  контроль і самоконтроль; використання технічних засобів 

навчання. 

Організовуючи на занятті роботу з використанням електронних засобів навчання, 

викладачеві необхідно  дотримуватися  наступних рекомендацій: 

- протягом заняття підтримувати зворотний зв'язок: задавати питання студентам, 

відповідати на питання, спрямовувати процес навчання; 

- організовувати роботу в групах: обговорення теми, пошук нестандартних рішень 

задач; 

- ранжувати за складністю завдання, які пропонуються студентам на занятті і для 

самостійної роботи; 

- організовувати самостійну роботу з електронними засобами навчання і контроль 

засвоєння знань; 

- підбирати завдання, що вимагають творчого або нестандартного підходу до 

вирішення;  

- розглядати завдання, які мають кілька рішень; 

- пропонувати вивчити  додатковий матеріал з  теми; 

- на етапі виставлення оцінок і підведення підсумків заняття пропонувати студентам 

оцінити свою роботу і роботу товаришів, провести аналіз досягнутих результатів.  

Висновки. Використання електронних засобів навчання дозволить ефективно 

реалізувати інформаційне середовище в процесі організації освітнього процесу та 

забезпечить: впровадження в процес професійної роботи викладача поряд з традиційними 

дидактичними матеріалами сучасні електронні засоби та інформаційні педагогічні 

технології; створення педагогічних умов для самостійної активної навчальної діяльності, 

особливо в дистанційній формі навчання; відкритість електронної методичної системи за 

допомогою комунікацій в комп'ютерних мережах, надаючи віддалений доступ до  освітньої 

інформації з будь-якої дисципліни. 

 

СМАРАГДОВА МЕРЕЖА, ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

В ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ) 

 

Силантьєва О.Д., студентка (ДНУ ім. О. Гончара) 

Керівник: Масюк О.М. доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(м.Дніпро) 

 

Західний Донбас – вугільний район України, частина Донецького кам’яновугільного 

басейну. Місто Тернівка (Дніпропетровська область) є його складовою і є населеним 

пунктом з монофункціональною  містоутворюючою базою, де виключне місто займають 

підприємства вугільної промисловості, які є джерелом забруднення навколишнього 

середовища.  

Екологічна ситуація м. Тернівка склалася під впливом тривалої інтенсивної діяльності 

підприємств гірничодобувної промисловості та збільшенням використання 

автотранспортних засобів. Виробнича діяльність підприємств вугільної промисловості 

справляє негативний вплив на навколишнє природне середовище міста. Інтенсивна розробка 

вугільних пластів привела до поширення відпрацьованого  простору, де  відбуваються 

деструктивні процеси, в тому числі і на  забудованих територіях. Через недосконалості 

технології добування вугілля фактично  втрачені території міста (провали, засолення, 

утворення мілких озер), йде катастрофічна деформація земної поверхні в районі р. Тернівки з 

утвореними заливними і  підтопленими територіями. Сама річка характеризується чітко 

вираженою весняною повінню, під час якої затоплюється значна заплавна частина території 

міста (Шкут, 2010).  Шахти негативно впливають на навколишнє середовище, серед 

величезної кількості проблем, найактуальнішими є такі: 1) порушення екосистем та особливо 
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цінних природоохоронних територій, зокрема, природно-заповідного фонду; 2) втрати 

зелених насаджень та лісових масивів; 3) руйнування промислових, екологічно небезпечних 

об'єктів; 4) погіршення санітарно-гігієнічних показників джерел питної води; 5) руйнування 

та забруднення ґрунтів; 6) утворення відвалів шахтної породи; 7) зменшення 

сільськогосподарських територій, і, як наслідок, зменшення природних територій через 

перетворення їх на нові сільськогосподарські. 

З 1996 року Україна є стороною Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни 

і природних середовищ існування в Європі і виконує свої зобов’язання щодо творення 

Смарагдової мережі. В Україні перелік територій Смарагдової мережі складається з 377 

територій загальною площею близько 8 млн га. Одним із таких об’єктів є Самарський ліс 

(«Samarskyi Lis – UA0000212») – важлива територія особливого природоохоронного 

інтересу, яка знаходиться в Дніпропетровській області та бере початок (його східна частина) 

від міста Тернівка (біля села Богуслав) та Павлограду і закінчується біля міста 

Новомосковськ в межах річки Самара. Тут сформувалися такі природні комплекси, як 

зональні степи (багато різнотравні кострицево-ковилові на звичайних чорноземах), 

екстразональні (байрачні та заплавні діброви, соснові бори), інтразональні (солонцювато-

солончакові комплекси), азональні (заплавні луки, рослинність водойм, рекультивовані землі 

та інші). 

У межах Самарського лісу відзначається найбільша фіторізноманітність. В Присамар’ї 

налічується 1105 видів вищих рослин, серед яких є рідкісні реліктово-дез’юктивні, вузько 

ендемічні, субсередземноморські, численні бореально-неморальні, європейсько-

середземноморські, західнопалеарктичні та широкопалеарктичні рідкісні види. Тут може 

знаходитися 61 вид рослин, які охороняються Бернською конвенцією, Світовим Червоним 

списком, Європейським Червоним списком та Червоною книгою України. Крім того, тут 

мешкають рідкісні види безхребетних і хребетних тварин, що охороняються у світі та 

Україні. У складі ентомофауни східної частини об'єкту Смарагдової мережі «Samarskyi Lis – 

UA0000212» знайдено 7 видів, занесених до Червоної книги України (2009): Lucanus cervus, 

Papilio machaon, Iphiclides podalirius, Zerуnthіa polyxena, Xylocopa valga, Scolіa maculata, 

Catocala sponsa, а також 2 види комах, які охороняються положеннями Бернської конвенції – 

Lucanus cervus, Lycaena dispar. У складі іхтіофауни нараховується 4 види, які занесені до 

Бернської конвенції: верховка звичайна Leucaspius delineatus, гірчак європейський Rhodeus 

amarus, щипавка звичайна Cobitis taenia, морська голка пухлощока чорноморська Syngnathus 

abaster. Аналіз наземних хребетних тварин виявив перебування 95 видів, що підлягають 

охороні. Відзначено 5 видів земноводних (три з них внесено до Міжнародного Червоного 

списку – тритон звичайний Lissotriton vulgaris, ракхавка Hyla arborea, ропуха звичайна Bufo 

bufo), а також 6 видів плазунів, серед яких один вид охороняється МСОП (черепаха болотна 

Emys orbicularis), два види внесені до Червоної Книги України (мідянка звичайна Coronella 

austriaca, гадюка степова Vipera renardi). На території, що досліджується, виявлено 74 види 

птахів. З них три (сиворакша Coracias garrulus), лелека чорний Ciconia nigra та канюк 

степовий Buteo rufinus) занесені до Червоної Книги України. На території встановлено 

перебування 10 видів ссавців, з яких дев’ять видів охороняються положеннями Бернської 

конвенції, а два види (лилик пізній Eptesicus serotinus, вечірниця руда Nyctalus noctula) 

занесені до Червоної книги України. (Масюк та ін., 2021). 

Таким чином, використання Смарагдової мережі взагалі, а Самарського лісу зокрема, 

як об’єкту екологічної освіти в промислових регіонах (а саме Західному Донбасі) можливе 

для проведення школярами під керівництвом вчителів спостережень, моніторингових 

досліджень, екскурсій, що формуватиме в них дбайливе ставлення до природи, любові до неї 

та раціональному використанню природних ресурсів. Отже, основним джерелом знань є 

натуральні об'єкти природи, ландшафти, водойми, рослинний світ який створює оселища для 

життєдіяльності тваринного світу. Такі перлини природи є дуже унікальними місцями не 

тільки для дітей та їх вчителів, але і для місцевих жителів для активного відпочинку 

родинами, пізнання рідного краю, любові до нього та збереження його. Це дуже актуально, 
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тому що згідно закону України при оцінці впливу на довкілля будь якого підприємства 

мусять відбуватися громадські слухання, на яких повинна враховуватися думка людей, які 

живуть на територіях цих громад. Всі ці дії, на прикладі Смарагдової мережі, приводять до 

популяризації екологічних знань, захисту тваринного, рослинного світу та їх оселищ. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ  

 

Пономарьова М.О., студентка (ДНУ ім. О. Гончара) 

Керівник: Масюк О.М. доцент кафедри геоботаніки,  ґрунтознавства та екології  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(м.Дніпро) 

 

Зв'язок країн та народів сучасного світу набуває все більш великого значення з кожним 

роком, процеси глобалізації швидко розвиваються і це закономірно зумовлює все більший 

інтерес до вивчення міжнародного досвіду в різних сферах суспільного життя, в тому числі в 

рамках освіти. На всіх рівнях відбувається оновлення обізнаності, демократизація, 

диверсифікація позицій розвитку держави самодостатності. Прагнення подолати в освіті 

професійну замкнутість та культурну обмеженість, на меті стає виховання широкообізнаної 

та гармонійно розвиненої особистості. Сучасний стан екологічної освіти Україні повністю 

віддзеркалює соціально-економічний і культурно-історичний стан держави (Сафранов, 2020). 

Аналіз стану та динамічного розвитку західноєвропейських освітніх систем дозволяє 

стверджувати, що сучасний етап являє собою епоху глобального реформування освіти на 

світовому рівні. За кордоном спостерігається тенденція екологізації навчального середовища. 

Вивчаючи питання стану освіти в провідних країнах світу, В. Байденко зазначає, що: 

«педагогічна освіта повинна завжди вдосконалюватись і не стояти на одному місці. Потрібно 

сприяти змінам і дивитись на механізми, методи та технології дослідження в інших країнах» 

(Байденко, 2004). 

Специфіка екологічної освіти в країнах Заходу полягає в тому, що дидактичні методи 

навчання широко використовуються в школах, де розроблені цілі комплекти навчальних 

посібників з різних проблем довкілля.  

Наприклад розвиток та нинішня ситуація екологічної освіти в Німеччині відрізняється 

від більшості країн ЄС тим що: 1) екологічна обізнаність та освіта розвивається раніше, ніж у 

більшості держав ЄС; 2) освітні концепції та підходи надзвичайно диверсифікований, 

оскільки освітні повноваження належать до “земель”, або регіональних урядів, деякі з яких 

опікуються більшим шкільним населенням, ніж європейські; 3) Німеччина все ще стикається 

із значними проблемами після об'єднання, оскільки це дві колишні держави - одна з високим 

рівнем, інша з низьким рівнем обізнаності населення та екологією (Schleicher, 2017). 

Напрямки розвитку екологічної освіти в Швеції, Норвегії, Нідерландів, Данії, 

Великобританії, засновані на принципах, вироблених міжнародним співтовариством, що з 

кожним роком посилює увагу до стану навколишнього середовища. Освіта з проблем 

навколишнього середовища в школах на нинішньому етапі розуміється вже не тільки як 

викладання екологічних знань в рамках окремих предметів (Shimizu, 2015; Червонецький, 

2007). 

Аналіз вищенаведених робіт дозволив виявити низку особливих тенденцій щодо 

екологічної освіти закордоном, таких як: 1) акцентування уваги на формуванні системи 

екологічних уявлень (учні знайомляться з об'єктами і явищами природи, доглядають за 

тваринами і рослинами живого куточка, а у старших класах характерна спрямованість на 

філософські аспекти взаємодії суспільства і природи, а також поглиблення і розширення 

знань еволюційного, узагальнюючого характеру); 2) формування бережливого ставлення до 

природи (при такому підході навчальний процес орієнтується на залучення особистості в 

різні види діяльності, які впливають на суб'єктивне ставлення до навколишнього 

середовища); 3) акцентування уваги на формуванні насамперед стратегії і технології 
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взаємодії людини з природою (йде орієнтація на включення особистості в таку взаємодію з 

природою, яке дає можливість засвоєння адекватних екологічних стратегій, придбань 

необхідних для їх реалізації); 4) орієнтація на екологічні проблеми конкретної місцевості, а 

не на охорону природи взагалі дає позитивні результати; 5) центральними в екологічній 

освіті зарубіжних країн є навчання в малих групах, в цих малих групах учні часто 

розробляють різні проекти і докладніше вивчають тему. 

Тому актуальність дослідження обумовлена сутнісними характеристиками тенденцій 

загострення соціальних і, перш за все, екологічних проблем, негативними змінами ставлення 

сучасного суспільства до навколишнього середовища, викликаними соціальними і 

екологічними умовами, що в кінці викликає необхідність підвищення рівня екологічної 

освіти.  

Слід зазначити, що в освіті України присутні деякі з перерахованих тенденцій 

екологічної освіти, такі як: 1) екологічна освіта розвивається з дошкільного віку і є 

загальнодоступною; 2) досить високий рівень підготовки кадрів у сфері екології та 

природокористування; 3) акцентування уваги на формуванні системи екологічних уявлень. 

Але на відміну від провідних країн світу в Україні багато в чому відсутня державна 

підтримка і фінансування програм, зазвичай, використовують традиційні методи навчання, 

мала кількість годин присвячена екологічній тематиці, громадські організації не мають 

екологічну спрямованість та впливу в належному обсязі. Отже для майбутнього розвитку 

екологічної освіти України ми можемо звернути увагу на  такі цікаві моменти у зарубіжних 

країнах, як навчання фахівців у різних сферах суспільного життя, спрямованих на 

запобігання екологічної кризи; наявність величезної кількості різних об'єднань, таких як: 

групи сімейного виховання, жіночі союзи, асоціації батьків, церковні об'єднання тощо, які 

виконують різні екологічні послуги, створюючи сайти, на яких можна знайти величезну 

кількість матеріалів для дітей, також, наприклад, інструкції з переробки сміття; велика 

державна і суспільна підтримка різних програм, спрямованих на охорону природи. 

 

ЕКСКУРСІЯ ЯК ОДНА З ФОРМ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ У БІОЛОГІЇ 

 

Наумова Т.О., студентка (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара) 

Керівник : Масюк О.М, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології 

(м.Дніпро) 

 

Однією з найбільш активних форм включення учнів в пізнавальну діяльність є 

екскурсії. Вони відіграють важливу роль в здійсненні зв'язку навчання з життям і мотивації 

учнів до навчання. У зв’язку з цим, тема дослідження методичних аспектів організації і 

проведення екскурсій є актуальною у наш час. 

Екскурсія - форма навчально-виховної роботи з класом або групою учнів, що 

проводиться поза школою з пізнавальною метою при пересуванні від об'єкта до об'єкта в 

їхньому природному середовищі або штучно створених умовах, за вибором учителя і по 

темах, пов'язаних з програмою (Верзилін М.М., Корсунська В.М., 1983). 

Поштовхом для застосування екскурсій стала необхідність подолати однобічність 

вербального навчання. Першими звернули увагу на особливу роль екскурсій у навчанні  Я. 

А. Коменський, Ж. Ж. Руссо, В. В. Половцев, К. Д. Ушинський, а А. Я. Герд розробив 

практичне та методичне обґрунтування екскурсій у біології. Він вважав, що тільки у 

природних умовах можна вивчити ті явища, які неможливо дослідити в класі на уроках (А. Я. 

Герд, 1883). 

За сучасною класифікацією екскурсії виділяють за (Кулаєв К. В., 2005) : 

1. За змістом поділяються на оглядові (багатопланові) та тематичні.  

Оглядові екскурсії мають кілька тем. У них використовується історичний і сучасний 

матеріал. Така екскурсія базується на демонстрації різноманітних об'єктів ( наприклад 
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екскурсія до ботанічного саду, пам'яток природи, природних об'єктів тощо). На відміну від 

оглядових , у тематичних екскурсіях висвітлюється не кілька підтем, а лише одна основна ( 

наприклад екскурсія до парку з метою вивчення весняних явищ у житті рослин ). 

2. За складом і кількістю учасників - індивідуальні та групові. Особливості сприйняття 

екскурсійного матеріалу кожної з зазначених груп вимагають внесення змін до змісту 

заходів, методику й техніку їх проведення та тривалість.  

3. За формою проведення екскурсій їх поділяють на: екскурсії-прогулянки - поєднують 

в собі елементи пізнання з  елементами відпочинку, проводяться в лісі, в парках, на березі 

моря, річки тощо; екскурсія-лекція – розповідь домінує над демонстрацією; екскурсія-

консультація – дає оглядові відповіді на питання учнів, є одним з видів підвищення 

кваліфікації; екскурсія-демонстрація – це найбільш наочна форма ознайомлення груп з 

природними явищами; екскурсія-урок представляє собою форму повідомлення вивченого 

відповідно до навчальної програми. 

4. За способом пересування - пішохідні і з використанням різних видів транспорту. 

Перевага пішохідних екскурсій полягає в тому, що, створюючи необхідний темп руху, вони 

забезпечують сприятливі умови для демонстраціях і розповіді. Транспортні екскурсії (у 

переважній більшості автобусні) складаються з двох частин: аналізу екскурсійних об’єктів на 

зупинках і розповіді в дорозі між об'єктами, пов'язаної з характеристикою визначних і 

пам'ятних місць, повз яких пересувається група. 

5. За місцем проведення екскурсії поділяють на: міські, заміські, виробничі, музейні, 

комплексні (поєднують елементи декількох). 

Біологічні екскурсії обов’язково мають відповідати критеріям доступності  (врахування 

вікових особливостей учнів та умов місцевості), науковості (завдяки проблемності, 

актуальності, структурно-функціональному підходу, наступності) та екологічності  ( 

визначення місця і ролі об’єкта вивчення як живої системи, зв’язків та взаємодії в 

екосистемі, проблеми охорони природи) (Долженко Г. П., 2005). 

Проведення екскурсії поділяють на декілька етапів: 

 Перший етап. Теоретична та практична підготовка передбачає опанування учнями 

мінімумом необхідних знань. Учитель ознайомлюється з об’єктом, розробляє дидактичний 

зміст екскурсії. 

Другий етап. Інструктаж, завдання якого полягає в ознайомленні учнів з метою і 

змістом екскурсії. Учитель характеризує об'єкт, зацікавлює ним, повідомляє про план 

екскурсії, за потреби — накреслює маршрут-схему. Проводить інструктаж з техніки безпеки. 

Третій етап. Проведення екскурсії, що передбачає послідовний розгляд об'єктів 

екскурсії, визначення головного для отримання необхідної інформації про об'єкт. Учні 

запитують, спостерігають, запам'ятовують, роблять фото та відео. Завершується екскурсія 

відповідями на запитання щодо її змісту. 

Четвертий етап. Опрацювання матеріалів екскурсії передбачає уточнення, 

систематизацію, узагальнення одержаних під час екскурсії вражень, спостережень. 

Обов'язковим є аналіз підсумків навчальної екскурсії. На даному етапі слід відійти від 

традиційних завітів і  дати змогу учням проявити свої творчі здібності й самим обрати форму 

звітності (Долженко Г. П., 2005). 

Таким чином, екскурсії відіграють важливу роль у навчально-пізнавальній діяльності. 

Вони розвивають інтерес до вивчення природи, сприяють поглибленню та розширенню 

знань, розвитку спостережливості, уваги та кмітливості, вміння порівнювати та аналізувати, 

дають змогу сформувати цілісний світогляд щодо взаємовідносин у природньому 

середовищі. У ході екскурсії здійснюється естетичне, екологічне та патріотичне виховання, 

крім того, вони дають змогу зібрати природний матеріал для подальших занять у класі й для 

підготовки засобів наочності, що створює мотивацію в учнів, для подальшого вивчення 

предмету.  
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Зозуля О. В., викладач образотворчого мистецтва, 

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Красноградського педагогічного фахового коледжу  

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради  

(м. Красноград) 

 

Анотація. Серед інноваційних технологій освіти музейна педагогіка набуває важливого 

значення у контексті забезпечення гуманізації освітнього процесу. Активний і послідовний 

процес національного і культурного відродження України зумовлює необхідність залучення 

й осмислення безцінного духовного потенціалу, набутого минулими поколіннями. 

Спрямувати зусилля педагогічних працівників на розвиток особистості здобувачів освіти 

спроможна спеціально організована система засобів музейної педагогіки. 

В умовах докорінної трансформації суспільства, усвідомлення загрози, що криється в 

бездуховності, бідності інтересів, емоційної недорозвиненості дітей та юнацтва, систему 

освіти повернуто до загальнолюдських цінностей. Серед них в загальному русі за 

гуманізацію цієї системи послідовно зростає і роль музейної педагогіки. 

Проблемі успіху людей в «еру художника», тобто третього тисячоліття, присвячено 

книги Г. Песталоцці, Д. Пінка, А. Сент-Екзюпері. На їх думку, за людьми, у яких переважає 

«правопівкульне» мислення – майбутнє.  

Вміння «читати», «писати» і «говорити» мовою художника стає перевагою 

в конкурентній боротьбі. Адже здавна художник – це філософ і мислитель, а живопис – це 

його «код». Слово «художник» єгиптяне перекладають як «той, що творить життя». Пізнання 

світу через мистецтво – це практично незадіяний инструмент аналізу минулого, 

усвідомлення сучасності та прогнозування майбутнього. Секрет успішного життя 

в «еру художника» – це синергія «фізики», «лірики» та «економіки». Логічно, що краще за 

все людина навчається через емоційно забарвлену й усвідомлену прикладну діяльність 

на основі національних художніх традицій. Музейна справа – це сфера діяльності, яка має 

відношення до науки, до освіти, виховання і культури загалом. Музей – це джерело 

соціально-історичної та художньої інформації, царина мистецької науки. 

Навчання через мистецтво вже отримало в світі статус особливої форми освіти 

та навіть власну абревіатуру LTA (Learning Through Art). Освітні програми використовують 

відомі музеї класичного та сучасного мистецтва, зокрема, у Нью-йоркському музеї сучасного 

мистецтва MoMA нині в умовах пандемії діють п’ять таких онлайн-курсів. Створення умов 

для розвитку особистісного та інтелектуального потенціалу здобувачів освіти засобами 

мистецтва є пріоритетним напрямком сучасної Європейської освіти та освіти США. 

Українська ж професійна освіта крокує шляхом системних реформ в умовах 

євроінтеграційних процесів. Удосконалення змісту образотворчої грамотності студентів 

педагогічного фахового коледжу на основі організації практичної роботи на аудиторних 

заняттях із декоративно-прикладного мистецтва набуває пріоритетного значення, адже освіта 

нині – це освіта для конкретної людини та людства взагалі. Це створення сприятливих умов 

для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб студентів, особливо коли 

це майбутні вчителі початкових класів в умовах реалізації Концепції НУШ, що опановують 

за вибором освітнього закладу додаткову кваліфікацію «Керівник гуртка образотворчого 

мистецтва».  

Активний і послідовний процес національного та культурного відродження України 

зумовлює необхідність залучення й осмислення безцінного духовного потенціалу, набутого 

минулими поколіннями. У цьому контексті особливу увагу привертає діяльність музейних 

закладів, які зберегли та донесли до нащадків унікальні пам’ятки історії та культури, яскраво 
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демонструючи не пересічність і самобутність українського народу, що є важливим засобом 

піднесення його національної свідомості. 

Сприймання – це процес відображення мозком предметів і явищ об’єктивного світу, які 

діють у даний момент на органи чуття. Художньо сприймати світ, тобто визнавати 

за допомогою органів чуття (зору, слуху, нюху, дотику) смисловий сенс та робити його своїм 

духовним надбанням. 

Спрямувати зусилля педагогічних працівників на розвиток особистості здобувачів 

освіти, у тому числі й на розвиток їх художнього сприймання, спроможна спеціально 

організована система засобів музейної педагогіки. 

Для підвищення інтересу студентів у програмні завдання з композиції, основ 

образотворчої грамоти, технічної естетики, культурології доцільно доповнити практичними 

заняттями і творчими завданнями з оригінальними творами мистецтва на основі 

Красноградської картинної галереї. Разом з викладачами та науковими співробітниками 

музею майбутні педагоги неодноразово були учасниками виставкових проєктів, семінарів, 

лекторіїв, екскурсій, фотолокацій, бесід, майстр-класів художників. Такі заняття дозволяють 

студентам знайомитися з практичним та методичним досвідом, накопиченим у процесі 

реалізації освітніх програм щодо роботи з юними глядачами. Крок за кроком здобувачі 

освіти засвоюють певний мінімум художніх термінів та понять, поступово розширюють 

кругозір щодо художніх матеріалів, інструментів, характеру праці художників, формують 

власну думку щодо видів та жанрів мистецтва, символічного та психологічного значення 

кольорового рішення живописних полотен, стильових особливостей експозицій музею. Про 

розвиток художнього сприйняття свідчили бурхливі емоції глядачів, щодо бажання ще 

зустрітися з оригінальними роботами митців. 

Останнім часом стали традиційними сумісні проєкти співробітників музею, 

художників, митців-аматорів та студентів педагогічного фахового коледжу. Майбутні 

освітяни були співорганізаторами творчих дійств «Великоднє диво», «Родинний оберіг», 

«Глибинне  у простому». Учасники проєктів занурювалися у творче середовище, де й 

відбувається чудо народження Нових Людей, майбутнїх творців, що здіймаються над 

буденністю. Свобода творчості, позитивна атмосфера колективної взаємодії мають 

можливість позитивно змінити світобачення людини, визначити її естетичні та моральні 

пріоритети, творчі орієнтири у житті. 

Взаємнозбагачуюча співпраця студентів, педагогів, спеціалістів музею дозволяє 

використовувати елементи музейної педагогіки на практичних заняттях, вміло 

організовувати колективні творчі проєкти у поєднанні з індивідуальним підходом до кожної 

особистості з метою накопичення соціального досвіду молоді, який допоможе їй адекватно 

вирішувати проблеми не тільки художнього але й морального характеру. Звідси – музейна 

педагогіка – інноваційна технологія в освіті. 

 

ЛЕКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

 ЗАБЕСПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

 ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

 

Ірина Березіна,викладач 

ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» 

(Маріуполь) 

 

Якщо абстрагуватися від теорії і звернутися до педагогічної практики, то однією з 

найбільш актуальних проблем, котрі хвилюють викладачів вищої школи, є проблема 

формування лекторської майстерності, в структуру якої входить уміння володіти 

студентською аудиторією. Тому одним з першочергових завдань, які слід вирішити 

молодому викладачеві, - є створення позитивного враження на слухачів. Зазначимо, що 7% 
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першого враження сформує те, як говорить викладач; 38% - що він говорить; 55% - як він 

виглядає.  

Отже, якщо лектор - викладач намагається стати авторитетним джерелом інформації, то 

слід звернути особливу увагу на структуру та зміст лекції, яку планується прочитати. 

Навчальна інформація на лекції повинна бути: актуальною, значущою, науково достовірною, 

аргументованою, змістовною, чітко структурованою. 

Викладаючи зміст лекції, необхідно відповідно до означеного плану називати питання, 

чітко розкривати їх зміст, завершуючи короткими висновками, і, забезпечуючи логічний 

зв'язок, переходити до наступного питання. Такий підхід допомагає студентам краще 

усвідомлювати зміст кожної обговорюваної проблеми, осягати структуру лекції у цілому. 

Мова лектора повинна мати певну синтаксичну архітектуру: 

 речення мають бути порівняно короткими, простими за синтаксичною побудовою; 

 фрази повинні бути виразними; 

 бажаними є слова і вирази: "розглянемо", "прошу звернути увагу", "зупинимося 

детальніше...", "підведемо підсумок" тощо; 

 безумовною вимогою є дотримання правил орфографії, пунктуації, розумне 

використання лексичного багатства мови. 

Важливо вміти утримувати увагу студентів у процесі лекції. Психологічні дослідження 

доводять, що тривалість та концентрація уваги досить обмежена: час між піками уваги сягає 

приблизно восьми хвилин. 

У ракурсі лекторської майстерності великого значення набуває вміння викладача 

досконало володіти своїм голосом. На лекції більш ефективною є техніка постійної зміни 

гучності голосу з акцентом на найбільш важливих моментах інформації. Визначення, 

найбільш важливі повідомлення, дати, прізвища, географічні назви і т.п. можуть 

підкреслюватися інтонаційно та висотою голосу, подібно тому як у письмовій мові окремі 

слова і речення виділяються шрифтом, розміром, підкреслюванням. Живе мовлення - 

складний динамічний процес, в якому тісно взаємопов'язані та взаємообумовлені всі названі 

елементи мовної техніки. Чітка та ясна дикція є необхідною для педагога, актора, читця, 

оратора, лектора. 

Для підвищення ефективності сприйняття матеріалу при читанні лекції в розмовному 

темпі кращим варіантом її організації може бути наступний: виокремлюється головна думка, 

яку студентам рекомендують записати, а потім викладач надає її детальне пояснення. Деякі 

пояснення студенти можуть відобразити в конспекті окремими словами або умовними 

позначками, тобто вести на лекції опорний конспект. 

Зворотній зв'язок з аудиторією. Як його забезпечити? Тут рекомендується обмін 

репліками, запитаннями, установлення візуального контакту через вираз обличчя та очей. 

Доступність лекції досягається при гармонійному поєднанні абстрактного (логічні 

структури, системні побудови, математичні та інші моделі), образного (образність викладу 

інформації, її ілюстрування, включаючи і словесні приклади) і емоційного аспектів. Уміле 

поєднання вказаних аспектів зі змістовною стороною лекції підвищує інтерес слухачів і їх 

пізнавальну мотивацію. 

Отже, викладачеві слід мати у своєму арсеналі правило, згідно якого лектор сам 

створює свою аудиторію. Так, якщо в лекцію включити доцільний жарт, цікавий історичний 

або життєвий епізод, то це підвищує її результативність. 

Обов'язковим елементом лекції є відповіді на запитання студентів. До цього етапу слід 

підготуватися як психологічно, так і спрогнозувавши зміст можливих запитань. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ  НА ЗАНЯТТЯХ З БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ 

      

Гойдош О.Л., викладач вищої категорії  

Державного вищого навчального закладу  

«Слов’янський коледж транспортної інфраструктури» 

(м. Слов'янськ) 

      

Постановка проблеми. Здоров’я студентів - одне з основних джерел щастя, радості і 

повноцінного життя батьків, викладачів, суспільства в цілому. Турботу викликає різке 

погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління. Вступаючи 

до ВУЗів, 85% студентів мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру, 

зростає кількість студентів, які мають психоневрологічні захворювання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасна психолого-педагогічна література 

містить опис багатьох технологій, форм, методів направлених на виховання у судентів 

культури здоров’я; технологій які зменшують навантаження у студентів та зберігають 

здоров’я. 

Мета дослідження –  розглянути використання здоров’язберігаючих  технологій 

навчання, які використовуються для  збереження здоров’я  та підвищення  розумових  

здібностей студентів  на заняттях з біології, сформувати навички збереження здоров’я під час 

навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи  теорію та практику 

інформаційних технологій навчання велику увагу я приділила впровадженню 

здоров’язберігаючих технологій. Пріоритетом стала робота над проблемою погіршення 

успішності студентів внаслідок йододефіциту, нестачі магнію, стресових ситуацій, 

незбалансованого харчування. 

 Підлітковий вік характеризується критичними періодами біологічного  формування 

організму і процесами формування психосоціальної зрілості. 

  Ми,  як викладачі повинні пам’ятати, що саме в цей період можливе виникнення як 

функціональних порушень, так і формування хронічних патологій. У підлітковому віці 

важлива роль належить збалансованому раціону харчування.  Дані показують, що з кожним 

роком зростає показник надлишку ваги. Це свідчить про недостатню культуру харчування 

підлітків. 

Тому головним завданням у моїй діяльності як викладача біології та хімії повинно бути 

збереження і зміцнення здоров’я студентів, формування позитивної мотивації на здорове 

харчування у   студентів. Порушення обміну речовин, пов’язані з нестачею чи надлишком 

надходження певних хімічних елементів, речовин». Для росту і диферієнціювання   кожної 

тканини й органів необхідний широкий набір мікронутрієнтів. 

Проблема нестачі важливих  нутрієнтів   мене зацікавила тим, що вона є актуальною 

саме для нашого регіону. Саме нестача таких нутриєнтів як магнія, йоду, цинку  в  продуктах 

харчування  істотно  знижує розумові здібності  студентів. Навіть незначний, але тривалий 

дефіцит  нутрієнтів відображається на потенціалі зростаючого організму, що не може  не 

вплинути на життєздатність та стійкість організму в майбутньому. 

У структурі порушень здоров’я підлітків – захворювання щитовидної залози посідає 

провідну роль і має тенденцію до зростання. Дефіцит йоду призводить до зниження  в 

соціалізації (схильність до куріння, вживання алкоголю, наркотиків), агресивних вчинків.  

Проблема нестачі йоду існує і є актуальною саме для нашого регіону. Тому виникає 

необхідність вивчити стан  проблеми йододефіциту в нашому регіоні; та сприяти 

підвищенню рівня знань по даному питанню у підлітків.  

Виявлена залежність між низькою успішністю студентів і недостатнім вмістом йоду в 

їх організмі. Тому ми, викладачі біології та хімії, повинні проводити просвітницьку роботу 

серед студентів коледжів, де ознайомлювати їх з роллю йоду в організмі людини; звертаючи  

особливу увагу на те, як впливає  цей елемент на розвиток їх  розумових здібностей. 



 

201 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

Пасивність лікарів первинної  ланки здравоохорони по відношенню до пропаганди 

знань про користь йоду для здоров’я, обумовлюють низьку інформованість населення по 

проблемі йодного дефіциту  і його наслідкам для здоров’я. 

Одним із чинників, який впливає на здоров’я студентів та на їх успішність в навчанні є 

стрес. Особливо це актуально під час дистанційного навчання на період карантину. На своїх 

заняттях я розкриваю  різні підходи до поняття стресу, причин виникнення, його форм, 

динаміки, оцінки, а також формування знань, умінь та практичних навичок щодо найбільш 

ефективних способів запобігання негативних наслідків стресу. Всі ми знаємо, що саме стрес 

знижує імунну реакцію організму, що може призвести до інфікування організму.  

Оволодіння поданими методами нейтралізації та управління стресом дозволяють 

досягнути оптимального рівня життєдіяльності, психологічного комфорту студентів та 

підвищити імунітет студентів.          

Велику увагу я приділяю створенню позитивного емоційного стану на заняттях так, як 

підлітковий вік характеризується критичними періодами біологічного формування організму 

і процесом формування психосоціальної зрілості. Я пояснюю студентам як негативні емоції 

впливають на регулюючі системи організму та, як в подальшому це може призвести до 

порушення здоров’я.  

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я  підлітків потребує  уваги всіх 

зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак 

особливе місце та відповідальність в  оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка 

повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим, і 

в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров’я сучасних студентів, а про 

майбутнє України. 

Висновки.  Таким чином використовування  сучасних інноваційних  

здоро’язберігаючих технологій навчання, особливо в період дистанційного навчання 

дозволяють  не тільки зберегти здоров’я молодого покоління, а й підвищити їх розумові 

здібності. 

 

ЗАПОЗИЧЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

 ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

 

Харченко Ірина Леонідівна 

практичний психолог  

Панютинської ЗОШ № 1 

Волобуєв Микола Вікторович 

викладач ЛФ ХДАДК 

Задніченко Сергій Володимирович 

викладач ЛФ ХДАДК 

(м.Лозова) 

 

Молодь впливає на суспільні процеси і визначає майбутнє держави, використовуючи 

свою мобільність, гнучкість та інтелектуальний потенціал. Залучення молоді до суспільних 

процесів країни є одним з перспективних напрямів забезпечення повної зайнятості. Початок 

XXI століття ознаменований різким загостренням соціальних проблем молоді в різних 

країнах світу, в тому числі і в Україні. Незайнятість молоді та молодіжне безробіття сьогодні 

є не лише проблемами України, а досягли загальносвітового рівня, й потребують негайного 

вирішення як у нас, так і в інших країнах. Тому потрібно вивчати як вдалий, так і негативний 

досвід інших країн, впроваджувати сумісні зусилля з боку урядів усіх країн та міжнародних 

організації у боротьбі з цими суспільними явищами. Негативні наслідки такої ситуації на 

загальносвітовому молодіжному ринку праці за умови не виправлення ситуації в повному 

обсязі зараз навіть важко передбачити. Світова практика регулювання ринку робочої сили 

володіє значним арсеналом заходів, що використовуються залежно від рівня економічного 
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розвитку країни і цілей економічної політики і,які можуть та мають бути використані в 

процесі реформування економіки в нашій країні. Тому метою даної праці є вивчення 

зарубіжного досвіду регулювання зайнятості з метою запозичення та адаптування до умов 

України найбільш успішного прикладу, яким вважається досвід регулювання зайнятості в 

країнах з розвинутою ринковою економікою. Регулювання молодіжної зайнятості та методи 

підтримки молоді на ринку праці в різних європейських країнах мають свої специфічні риси. 

Цікавим є досвід функціонування ринку праці молоді у Франції, де професійна підготовка 

фактично відокремлена від ринку праці та політики зайнятості. Початкове освоєння професій 

здійснюється в рамках державної системи освіти. Досвід соціалізації може бути придбаний 

лише після закінчення навчання під час вступу на першу роботу. Держава намагається 

стимулювати прийом молоді на роботу за допомогою певних пільг компаніям. Але процеси 

початкового працевлаштування потребують постійного правового регулювання. Для 

французької молоді віком 16–21 року, котра залишила навчання, проводяться стажування за 

рахунок підприємств з метою компенсації освіти. Окрім можливості участі в різних 

програмах професійної підготовки, молоді люди мають переважне право вступу на робочі 

місця, що субсидуються. Держава стимулює компанії, які приймають на роботу молодь без 

спеціальності або кваліфікації, беручи на себе витрати з її страхування від безробіття і 

хвороби на термін до 1 року, що знижує витрати на робочу силу на 20,0– 25,0%. Аналогічно 

в Іспанії підприємці, котрі наймають або навчають молодь, платять знижені внески на 

соціальне страхування. У Великобританії, Італії, Швеції держава покриває до 80,0% витрат 

фірми на працевлаштування молоді у віці 16–18 років без середньої освіти. Діють програми 

створення додаткових робочих місць для молодих людей, що фінансуються державою. На 

сьогодні основним напрямом змін ринку праці у Франції є зростання частки тимчасової 

роботи. Для роботодавця вигіднішим є тимчасове наймання персоналу на основі 

безстрокової трудової угоди. Проте для осіб найманої праці тимчасова робота є набагато 

гіршою, ніж постійна. Сюди відносяться, перш за все, соціально незахищені категорії: 

молодь, жінки, іммігранти. За часткою тимчасово зайнятих Франція посідає 3 місце у світі. 

Кожен третій француз у віці 15–29 років має тимчасову роботу, також поширена практика 

неповного робочого дня. У Франції діє також програма, за якою допускається виплата 

молодим безробітним усієї суми дотації з безробіття за максимальний термін за умови 

відкриття ним власної справи. Як засвідчує досвід Франції, 1/4 усіх фірм, що утворилися за 

останні роки, фінансувалися за рахунок коштів державного страхування з безробіття. 

Створення і розвиток подібних підприємств сприяє появі значної кількості нових робочих 

місць. Також у Франції молоді люди мають право на отримання спеціального державного 

пільгового кредиту на навчання. Крім того, з метою стимулювання підприємств з 

чисельністю зайнятих менше 500 осіб щодо зайнятості молодих інженерів-дослідників та 

розробників в процесі їх навчання місцеві органи влади встановили систему безповоротних 

позик. Ці позики покривають 40-55% річної оплати праці вказаних фахівців. Країною, що є 

зразковим прикладом соціал-демократичної моделі держави соціального добробуту, є 

Швеція, яка демонструє стале економічне зростання, практично повну зайнятість, один з 

найвищих рівнів життя в світі у поєднанні із всеохоплюючою і високовитратною державною 

системою добробуту. Обмеження, накладені на закони вільного ринку, було зроблено на 

користь свободи індивіда, його сім’ї та підприємця. Молодь розглядається як цінний капітал, 

який забезпечуватиме країні майбутнє. Шведська модель державної молодіжної політики 

базується на державному контролі за відносинами суспільства та молоді. Ця політика містить 

правову регламентацію в даній сфері державної діяльності, основні аспекти закріплені у 

законах. Одна з форм цього механізму полягає у створенні мережі державних 

спеціалізованих закладів, а також у фінансовій підтримці відповідних молодіжних 

організацій. Сприяння зайнятості молоді забезпечується також за рахунок розвитку програм 

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу шляхом включення відповідних сум 

фінансової допомоги до програм зайнятості. Так, в Швеції з 1984р. діяла програма надання 

підприємцям спеціальних субсидій на заробітну плату працевлаштованій молоді та 
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безробітним. На відкриття власного бізнесу надаються субсидії за умови розробки 

конкурентоспроможного бізнес-плану. Навчальні центри Швеції інколи укладають угоди з 

приватними підприємствами про обов´язкове працевлаштування учнів. Але, як правило, 

переважає вільний вибір місця майбутньої роботи, що обґрунтовується тим, що дуже вузька 

спеціалізація учнів на користь тимчасових потреб тієї або іншої фірми небезпечна, якщо 

освітня програма буде обмежена рамками конкретного робочого місця. Окрім того, держава 

намагається стимулювати підготовку й перепідготовку молодих безробітних шляхом 

виплати дотацій у формі вкладення коштів у ту професійну підготовку, яку вони оберуть; або 

зняття податків із підприємств, які здійснюють навчання персоналу. В Швеції також широко 

використовуються можливості гнучкої форми зайнятості. Так, при приблизно рівному 

рівневі зайнятості серед чоловіків і жінок, 45% зайнятих жінок працюють неповний робочий 

день. Поки ще в Україні не працюють в повну силу ринкові регулятори, тому у розвитку 

альтернативних режимів праці необхідним є сприяння держави. Щодо забезпечення 

зайнятості молоді, у ФРН за кожного прийнятого на роботу некваліфікованого працівника 

підприємству виплачується одноразова дотація, а за кожного додатково прийнятого 

молодого працівника у віці 16-26 років надаються податкові пільги. Крім того, здійснюється 

пряме фінансування фірм, які здійснюють професійну підготовку молоді. Пов’язані з цим 

видатки компенсуються Федеральним відомством з праці. Керуючись досвідом Німеччини, в 

Україні можна побудувати оригінальну модель взаємодії молодіжного ринку праці та 

системи освіти. Молоді люди в Німеччині на різних малих підприємствах починають свою 

виробничу діяльність як помічники майстрів. Така схема дуже зручна для держави, яка 

нічого не витрачає на виробниче навчання. Крім того, вона дозволяє відносно рівномірно 

розподілити робочу силу в країні, створює умови для розвитку невеликих населених пунктів 

і провінцій, зменшує міграцію працездатної молоді в мегаполіси. Ще одна модель взаємодії 

молодіжного ринку праці та системи освіти характеризується тим, що після отримання 

загальної середньої освіти випускник може подати заявку до місцевих органів соціального 

забезпечення або добродійних організацій про своє бажання відпрацювати рік на 

екологічних, освітніх, культурних заходах. Пройшовши конкурсний відбір, молоді люди 

протягом року виконують відповідну роботу за символічну оплату. Держава або церковні 

фонди оплачують найм житла, харчування та надають незначну суму готівкою. 

Передбачається, що в ході цього року молоді люди повинні визначатися з майбутньою 

спеціальністю, одночасно отримавши навички трудової діяльності та загальні для будь-якої 

професії професійні компетенції. Також у Німеччині існують центри професійної освіти, 

аналогічні нашим професійним училищам, які випускають кваліфіковані кадри для 

підприємств індустрії, сервісу й аграрного сектору. Впродовж першого року учень 

знайомиться з усіма професіями, за якими проводиться підготовка в цьому освітньому 

центрі, випробовує свої сили. Спеціалізоване навчання починається з другого року 

перебування в навчальному центрі. Таке "наближення" освіти до попиту ринку праці 

покликане зменшити кількість помилок при виборі професій. Таким чином, у Німеччині 

молода людина, якщо в неї є бажання працювати, має достатньо можливостей 

працевлаштуватися. У Великобританії особлива увага приділяється стимулюванню 

самозайнятості населення, стимулюванню розвитку малого і середнього бізнесу. За 

підтримки муніципальних властей безробітні можуть заснувати власний бізнес або у вигляді 

мікрофірм (традиційний приватних малих підприємств, які обслуговують місцевий ринок), 

або у вигляді підприємств третього сектора (підприємств кооперативного типу, створених 

особами місцевої общини за допомогою або фондів взаємодопомоги, або пожертв 

неурядових організацій). На відміну від європейських країн, соціальна політика США 

меншою мірою спрямована на створення загального добробуту в країні. Населення меншою 

мірою охоплено програмами соціального захисту, в соціальній політиці загалом і в політиці 

зайнятості зокрема перевага віддається особистим зусиллям кожної особи щодо забезпечення 

добробуту. Характерною особливістю системи соціального захисту США є широка 

різноманітність місцевих норм і правил за відсутності загальнодержавної координації, 
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інтегрування приватних благодійних та комерційних інтересів. Державний апарат 

характеризується децентралізацією влади. У США в 1982р. було ухвалено "Закон про 

спільну професійну підготовку", згідно з яким навчання знаходиться в тісному зв´язку з 

приватними компаніями. Представники бізнесу об´єднуються для управління програмою й 

виділяють професії, необхідні окремо для кожного регіону, щоб безробітні могли отримати 

навички, відповідні потребам підприємців. Важливим підходом є професійна підготовка 

молоді на робочому місці, яка включає навчання молодих фахівців на фірмі з гарантією 

подальшого найму тих, хто успішно закінчить курс. Відповідно до Закону «Про інвестиції в 

трудові ресурси» підприємства, що здійснюють професійну підготовку окремих 

неконкурентоспроможних категорій громадян (молоді без освіти або з низьким освітнім 

рівнем, самотніх жінок із дітьми, осіб передпенсійного віку тощо) можуть отримати знижку 

щодо податку на прибуток у розмірі 7-10% (на розсуд штату). Якщо підприємство після 

професійного навчання приймає таку особу на роботу, то впродовж наступних двох років 

воно має право на податкову пільгу в розмірі 4,5 тис.дол. на рік в розрахунку на одного 

прийнятого. Кошти, що спрямовуються підприємствами на професійну освіту молоді, 

повністю звільняються від оподаткування. В Іспанії для боротьби з безробіттям була 

створена система професійно-технічної підготовки й перепідготовки молоді, система 

тимчасових контрактів, яких існує декілька видів: - із фіксованими термінами (для певного 

виду робіт); - контракти практики (терміном на 4 роки для випускників); - спеціальні 

контракти (для вищого управлінського персоналу); - контракти на невизначений час. 

Підписання контрактів надає роботодавцям значні гарантії у формі податкових знижок, 

соціальних пільг і компенсаційних виплат з боку держави, що є свідченням досягнутого в цій 

сфері консенсусу. Програми зі зниження безробіття в Польщі та Чехії здійснюються за 

рахунок коштів державного бюджету. В Угорщині для цих цілей намагаються створити 

незалежні фінансові фонди, що забезпечують утримування "резервної армії праці". Більше 

40,0% безробітних – це недавні випускники шкіл, технікумів, вишів. Для цієї соціальної 

групи наслідки безробіття значною мірою згладжуються тим, що багато молодих людей 

зайняті у сфері приватної роздрібної торгівлі та у сфері послуг. З метою подолання 

безробіття молоді в Польщі організована програма "Перша робота", спрямована на 

працевлаштування випускників ліцеїв, професійних училищ, технікумів і вишів. Також у цій 

країні дуже активно діють організації роботодавців. Серед них Конфедерація польських 

роботодавців, Польська конфедерація приватних роботодавців, Business Centre Club. 

Представники цих організацій беруть участь у роботі комісій Сейму, дають оцінку 

законопроектам, вносять пропозиції щодо поправок у законодавчі акти, що регулюють 

діяльність підприємств, податкового ринку й ринку праці, а також безпосередньо впливають 

на правові акти, що мають велике значення для державних фінансів та економіки в цілому. 

Окрім того, в Польщі дуже сильні селянські профспілки та організації, що, у свою чергу, 

сприяє підтримці молоді на відповідних сегментах ринку праці. Таким чином, при 

розробленні в Україні молодіжної політики зайнятості та програм підтримки молоді на ринку 

праці не варто ігнорувати накопичений зарубіжний досвід, що дав певні позитивні 

результати в країнах впровадження. Державне нормативне регулювання молодіжного 

сегменту ринку праці в Україні все ще залишається надто складним, не завжди відповідає 

реаліям сучасного життя, потребує внесення певних коректив та змін. Досі ще не розглянута 

значна кількість питань правового, економічного,організаційного, соціального характеру, що 

виникають при формуванні та функціонуванні механізму регіонального ринку праці. 

Зазначена проблема є предметом уваги дослідницьких структур, що аналізують проблеми 

інтеграції молодих людей до сучасних економічних відносини, розглядають практику 

державної підтримки економічної активності молоді. Прикладом комплексного підходу 

неурядових організацій до вирішення питань реалізації прав та інтересів молоді на ринку 

праці слугує проект Молодіжної доктрини України. Доктрина складається з Концепції 

державної молодіжної політики, Основних напрямів державної молодіжної політики на 2005-

2015 роки, Комплексних заходів щодо її реалізації, в яких пропонуються основні етапи й 
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засади вирішення молодіжних проблем, конкретні заходи щодо удосконалення законодавчої 

та нормативно-правової бази забезпечення молодіжної політики. Підвалини державної 

молодіжної політики в незалежній Україні були закладені Декларацією "Про загальні засади 

державної молодіжної політики в Україні" (15 грудня 1992 р.). Законодавчо закріплені 

зобов'язання держави щодо надання працездатній молоді першого робочого місця на термін 

не менше двох років, що закріплено в ст. 197 Кодексу законів про працю та ст. 7 Закону 

України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні". Дія цих 

норм поширюється передусім на молодь, котра закінчила або припинила навчання у 

загальноосвітніх, професійних, навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершила 

професійну підготовку й перепідготовку, а також звільнилась зі строкової військової або 

альтернативної (невійськової) служби. Отже, держава гарантує молоді право на працю, але 

через відсутність достатнього практичного досвіду, соціально-правових та професійних 

знань, а часом моральної непідготовленості до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє 

право на працю молодим громадянам досить складно. Законодавством недостатньо 

визначена відповідальність роботодавців за відмову в працевлаштуванні молодих громадян; 

відсутні нормативні документи про економічне стимулювання роботодавців, які створюють 

робочі місця для відповідних категорій молоді понад встановлену квоту. Потрібен 

досконалий механізм регулювання зайнятості різних категорій молоді, який враховував би 

фінансово-соціально-економічні можливості держави, регіону та підприємства. Висновки з 

даного дослідження. Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить, що 

головною рисою державного регулювання є опосередкований характер і передбачає 

невтручання безпосередньо у підприємницьку діяльність. При цьому особливий напрям 

політики зайнятості у зазначеній групі країн становлять заходи щодо працевлаштування 

молоді, котра не має професійної підготовки. В країнах Європи використовується такий 

важіль працевлаштування молоді, як створення тимчасових робочих місць для випускників 

професійних навчальних закладів. Держава стимулює підприємців до працевлаштування 

молоді при виконанні ряду умов, до яких належать, перш за все, такі: працевлаштування 

працівника і забезпечення його подальшого професійного зростання; укладання з ним 

трудової угоди; укладання тристоронніх угод щодо перенавчання молоді. За умови наявності 

у молоді необхідного обсягу знань, ряд східноєвропейських країн можуть надавати дотації 

випускникам навчальних закладів для відкриття власної справи. Оскільки в Україні ще існує 

багато невирішених проблем, особливо пов’язаних із зайнятістю молоді, то слід врахувати 

позитивний досвід зарубіжних країн при побудові соціально зорієнтованої економіки.  

 

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ  

 

Касяненко Є.О., викладач І категорії  

Маріупольського будівельного коледжу 

(м.Маріуполь) 

 

Анотація У статті досліджено проблему комп’ютерного тестування студентів. 

Розглянуті найефективніші комп’ютерні системи тестування, представлені їх переваги та 

недоліки.  

Ключові слова: тест, комп’ютерна система, контроль знань, оцінка. 

Останнім часом в умовах карантинних обмежень навчальні заклади наряду з 

традиційними формами та методами навчання використовують технології онлайн-навчання.  

І все частіше комп’ютер стає головною ланкою зв’язку між викладачем та студентом.  

Контроль або перевірка якості знань студентів є обов’язковим компонентом процесу 

навчання. Тому найчастіше перед викладачем постає питання – яку форму або який метод 

контролю обрати?  

Комп’ютерне тестування – це метод, який пропонує студенту систему завдань та 

дозволяє ефективно визначити глибину та структуру його знань. На сьогоднішній день  існує 
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велика кількість програмних продуктів, створених для проведення тестування у навчальних 

закладах. У процесі дослідження були вивчені наступні найрозповсюдженіші комп’ютерні 

системи тестування:  

1) Moodle – є сучасним інструментом для студентів для проходження комп'ютерного 

тестування в мережевому режимі, а для викладача - зручним середовищем для створення 

бази тестових завдань, організації комп'ютерного тестування і контролю знань студентів. 

 Система Moodle надає широкий спектр можливостей для конструювання тестів: 

 складати єдину базу тестових запитань, які потім можуть використовуватися в різних 

тестах; 

 структурувати тестові питання за категоріями для більш зручної роботи; 

 конструювати тест на основі випадкового вибору питань з категорій; 

 експортувати і імпортувати питання в різних форматах; 

 перемішувати як самі питання в тесті, так і варіанти відповідей; 

 визначати різні обмеження по роботі з тестом: початок і кінець тестування, затримки 

по часу між спробами, кількість спроб, пароль на доступ, доступ тільки з певних мережевих 

адрес тощо. 

Тестування в системі Moodle має деякі недоліки, наприклад студенти можуть легко 

вивчити тест і з часом відповісти на всі його питання з абсолютною точністю, якщо не 

поставити обмеження по часу або за кількістю спроб проходження. 

2) MyTest - це система програм (програма тестування студентів, редактор тестів і 

журнал результатів) для створення і проведення комп'ютерного тестування, збору та аналізу 

результатів, виставлення оцінки за вказаною в тесті шкалою. Вона поширюється абсолютно 

безкоштовно.  

Недоліки My Test у тому що, процес розробки якісних тестових завдань — тривалий та 

трудомісткий;  для якісного планування заняття доречним є часове обмеження виконання 

тесту, проте щосекундний відлік часу в програмі сприяє психологічному напруженню 

студента, що може знизити результат перевірки. 

3) OpenTEST - це комп'ютерна програма тестування знань створена для очного 

підсумкового контролю якості засвоєння теоретичного матеріалу, набутих знань і 

практичних навичок студентів.  

Система OpenTEST дозволяє вирішувати наступні завдання: 

 створення тестів з питань закритого типу, їх налагодження та експорт/імпорт в 

систему; 

 проведення тестування в локальному мережному класі або через Internet; 

 експертна оцінка окремих питань або тесту цілком. 

Недоліком системи OpenTEST є слабка та нерозвинена система оцінювання складності 

й фільтрування питань в тесті, яка базується на однобальній оцінці всіх питань. 

Таким чином, можна зробити висновок про необхідність застосування комп’ютерного 

тестування для з'єднання процесу навчання з контролем і самоконтролем, що особливо 

важливо для студентів, що навчаються дистанційно. Комп’ютерне тестування дозволяє 

викладачеві оцінювати ефективність навчання і приймати в цьому процесі активну участь. 

Така робота, безумовно вимагає великого уваги, часу і творчого підходу.  

 

ВИКОРИСТАННЯ «КЕЙС-МЕТОДУ» ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН 

 

Комбарова Н.М., викладач 1 категорії  

ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ» 

(с. Іллінівка) 

 

Сучасні світові тенденції навчання і виховання складають основу нинішньої освіти, що 

разом з політичним, соціально-економічним та культурним рівнем життя, характеризує 

людське суспільство у відповідний історичний період його розвитку. 
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Випускники вищих навчальних закладів нині повинні бути наділені не лише фаховими 

знаннями, а й вмінням їх використовувати у найсучаснішому середовищі, орієнтуватися в 

процесах, які виникають саме зараз, постійно удосконалюючи свої фахові здобутки. 

Головним завданням кожного вищого навчального закладу є навчання і виховання молодої 

особистості, яка зможе самостійно вирішувати складні політичні, економічні, соціальні, 

культурні та інші проблеми, які з’являються у сучасному суспільстві. Адже, як відомо, 

студенти - це еліта нації. Саме тому навчання у вищих навчальних закладах повинно бути 

методично обґрунтованим та досконало продуманим, адже обсяг матеріалу для засвоєння 

величезний. 

Проаналізувавши дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, 

штат Меріленд), ми переконалися, що одним із методів удосконалення викладання 

соціально-гуманітарних дисциплін є інтерактивне навчання, яке дозволяє різко збільшити 

обсяг засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість студента, а й на його 

почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень були відображені в схемі, що 

отримала назву “Піраміда навчання”, тобто: 

 Лекція –5% засвоєння 

 Читання – 10% засвоєння 

 Відео/аудіо матеріали – 20 % засвоєння 

 Демонстрація – 30 % засвоєння 

 Дискусійні групи – 50% засвоєння 

 Практика через дію – 75% засвоєння 

Це, безперечно, середньостатистичні дані, і в конкретних випадках результати можуть 

бути дещо іншими, але в середньому таку закономірність може простежити кожен педагог. 

Цікавий приклад наводять українські дослідники інтерактивного навчання О. Пометун 

та Л. Пироженко, які, пояснюючи метод інтерактивних технологій, звертають увагу на те, що 

наш мозок схожий на комп’ютер, а ми – його користувачі. Щоб комп’ютер працював, його 

потрібно ввімкнути. Так само потрібно “ввімкнути” і мозок студента. Коли навчання 

пасивне, мозок не вмикається. Комп’ютер потребує правильного програмного забезпечення, 

щоб інтерпретувати дані, введені в його пам’ять. Наш мозок повинен пов’язати те, що нам 

викладають, з тим, що ми вже знаємо і як ми думаємо. Коли навчання пасивне, він не 

простежує ці зв’язки і не забезпечує повноцінне засвоєння. 

Нарешті, комп’ютер не може зберегти інформацію, якщо вона не оброблена і не 

“закріплена” за допомогою спеціальної команди. Так само наш мозок повинен перевірити 

інформацію, узагальнити її, пояснити комусь для того, щоб зберегти її в банку пам’яті. Коли 

навчання пасивне, мозок не зберігає те, що було представлено  

Отже, дані дослідження дають змогу стверджувати, що для того, щоб студенти слухали 

і не відволікалися від заданої теми, викладачі повинні промовляти від 400 до 500 слів за 

хвилину. Але це неможливо, бо людина говорить у чотири раз повільніше, а тому студенти 

відволікаються, і часом їм стає не цікаво. 

І є необхідність застосування “методу кейсів” у підготовці майбутніх фахових 

молодших бакалаврів можна пояснити насамперед тим, що в ньому закладений значний 

потенціал для формування професійних умінь вирішення проблемних ситуацій, їхньої 

готовності оперативно приймати оптимальні рішення в подібних випадках у реальному житті 

«Кейс-метод» тісно пов'язаний із реальною дійсністю, справжнім життєвим досвідом, 

оскільки відображає конкретну ситуацію, що вимагає прийняття невідкладних правових 

рішень. Відомо, що знання ефективніше засвоюються тоді, коли їх постійно повторюють. 

Тож однакову інформацію варто вміти подати в різних формах та різними способами, що 

досить просто зробити, використовуючи різні “кейси” в межах однієї теми. Адже дана 

методика спрямована на формування знань, умінь та навичок студентів найбільш 

прийнятним для них способом. 

Незважаючи на те, що застосування “кейс-методу” має деякі недоліки (значний час для 

підготовки та, на відміну від класичних методів, відсутність дисципліни під час заняття, 
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адже в ході обговорення студенти мають почуватися вільно й невимушено), його велика 

перевага полягає насамперед у можливості майбутнього фахівця відстоювати свою думку і 

власну позицію, у сприянні розвитку критичного мислення, формуванні навичок прийняття 

важливих рішень щодо вирішення професійних проблем, вихованні почуття 

відповідальності. “Кейс” мотивує до відповідної поведінки у разі виникнення аналогічної 

ситуації у подальшій професійній діяльності  

Узагальнюючи вище сказане, хочемо звернути увагу на те, що сучасна освіта потребує 

використання інтерактивних методик у навчальному процесі вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації, зокрема при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін, які створюють 

умови для розвитку самореалізації особистості, та допомагає досягти високого 

інтелектуального розвитку студентів. Адже, тільки уміле проектування і реалізація двох 

складових освітнього процесу – наочно-змістовної і процесуальної – є вкрай необхідним у 

процесі формування особистості як найбільшої цінності в українському демократичному 

суспільстві. У великій мірі це залежить від педагогічної майстерності викладача соціально-

гуманітарних дисциплін, у тому числі від прояву його особистого педагогічного досвіду в 

освітньому процесі. 

 

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Сапожникова Г. М., канд. філол. наук, викладачка Лозівської філії  

Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу 

(м. Лозова) 

 

У наші дні дедалі частіше зустрічаються люди, для яких читання є страшним 

покаранням, схожим на тортури інквізиції. Викладачі-філологи скаржаться на відсутність 

інтересу до книжок у студентів. То як же можна спробувати змінити ситуацію з читанням на 

краще хоча б серед молоді? Як зацікавити літературою сучасних студентів? 

Щоб знайти відповідь на це питання, давайте спочатку звернемося до чинної програми 

з української літератури. У пояснювальній записці до неї сказано, що під час відбору 

художніх текстів ураховувалася вікова психологія, перевага віддавалася насамперед творам, 

цікавим і актуальним у контексті сьогодення, близьким та зрозумілим сучасній молодій 

людині, яка живе в новітньому комунікативно-інформаційному просторі. Також 

акцентувалося на тому, що змістове наповнення навчальної програми передбачає право 

вибору як для викладача, так і для студента. Ось це право й варто використати викладачеві, 

щоб зацікавити студентів сучасними творами. 

Більшість нинішніх студентів будь-якої спеціальності підтвердить, що їм набагато 

цікавіше знайомитися з творчістю живих, до того ж нестарих авторів, як пишуть про 

проблеми нашого сьогодення, – письменників, із якими можна запросто зустрітися на 

літературних вечорах чи під час фестивалів. Часто юнацтво, обираючи книжку для читання, 

орієнтується на головного персонажа, підсвідомо асоціюючи його із собою. На наш погляд, 

доцільно було б дещо змінити перелік творів, а також розширити коло авторів, які можуть 

зацікавити студентів, відкривши останнім непомітну на перший погляд істину: сучасна 

українська література пишеться для них і про них, вона здатна задовольнити будь-який смак 

читача. 

Звісно, перш ніж рекомендувати щось, тексти слід ретельно відібрати, прочитавши й 

зробивши висновок, що й для якої групи студентів буде цікавішим. До того ж бажано 

орієнтуватися на твори, викладені в Інтернеті, щоб їх можна було легко завантажити на 

смартфон чи планшет. 

Сучасне українське літературне поле достатньо широке. Серед письменників є як «живі 

класики», так і звичайні графомани, яких варто оминати десятою дорогою. Важливо 

порекомендувати студентам для вивчення художньо вартісні тексти, які створили б у їхній 
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уяві об’єктивний образ сучасної української літератури. Пропонуємо один з варіантів 

потенційних змін. На нашу думку, студентів здатні зацікавити такі поети та їхні твори, з 

якими варто ознайомитися: 

 Юрій Андрухович – серйозний автор, але без нього сучукрліт уявити неможливо (цикл 

віршів «Листи в Україну» («Україна ж – це країна бароко...», «На Різдво в Україні діються 

речі...»); з інших збірок можна взяти пару віршів на вибір викладача). 

 Олександр Ірванець – іронічний, легкий, доступний. На прикладі його віршів можна 

показати, як писати якісну політичну сатиру («Травнева балада», «Любіть!..», «В опозицію 

дівчина...», «Балада про вікно»). 

 Іван Андрусяк – його вірші останніх років є медитативно-елегійними в кращому 

розумінні цього вислову. Це і людина у світі природи, і пошуки сенсу буття («Живемо під 

чортом неначе під Богом...», «Старенький дощ – увесь у зморшках...», «Вечірнє небо має 

перспективу...»). 

 Сергій Жадан близький молоді, як жоден інший письменник. Можливо, через його 

дещо розмовний стиль, який навдивовижу щирий і чіпляє за живе. Щоб показати еволюцію 

письменника, можна взяти для текстового вивчення щось іронічне (наприклад, «Він був 

листоношею в Амстердамі...»), а потім – серйозні вірші останніх років як про війну, так і про 

кохання («Солдатське взуття – саме для цих кам’яних доріг...», «Південно-західна 

залізниця», «Я танцюю, – говорить вона, – доки падає сніг...»). 

 Оксана Забужко – елегантна, неординарна, універсально освічена. Її вірші – зразок 

вишуканої поезії, а студенти мають навчитися відрізняти якісну елітарну поезію від масової 

(«Іронічний ноктюрн», «Новий закон Архімеда», «І в міру того, як їх прибува...»). 

 Юрко Іздрик – без нього важко уявити сучасну поезію, і несправедливо, що в програмі 

згадується тільки його проза. Мабуть, це тому, що Іздрик почав писати вірші лише в останні 

роки. Його поезія – суцільний потік нюансованих дотиків до буття, текстових тіней і алюзій 

(будь-які 3-4 вірші на вибір викладача чи студентів). 

Захоплення молодих людей можна використати для того, щоб наблизити до них 

сучасну літературу, спробувати зацікавити нею. Приміром, дати завдання знайти сторінку 

певного поета в соцмережі, обрати там один із його останніх віршів і на наступному занятті 

прочитати цей текст і розповісти про свої враження. Це буде вибір студента і його 

прочитання автора, а не нав’язана викладачем думка.  

Сучасна проза – це насамперед С. Жадан, бо саме його «Депеш Мод» найкраще 

сприймається хлопцями. Також, на нашу думку, неодмінно варто познайомити студентів 

хоча б із уривками творів інших жанрів: детективами (А. Кокотюха), фантастикою/фентезі 

(«Хронос» Т. Антиповича, «Лазарус» С. Тараторіної), пригодницьким трилером (М. Кідрук) 

тощо.  

Духовний світ людини визначається зокрема тими книжками, які вона прочитала. 

Якісна сучасна українська література допомагає осягнути нюанси свого часу, адже саме 

письменник, як ніхто інший, має сили та наснагу хоробро дивитися в очі дійсності та не 

приховувати правди. Саме тому, на нашу думку, варто наблизити викладання української 

літератури в закладах фахової перед вищої освіти до реалій сьогодення, тісно пов’язаних із 

проблемами нашого суспільства. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАНШЕТІВ В СУЧАСНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ 

 

Шепеленко О.К., викладач  

ВСП"Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" 

(м.Маріуполь) 

 

Планшети – ефективний засіб для концентрації уваги учнів і інтерактивного навчання. 

Більше того, їх зберігання та транспортування максимально зручні в умовах класного 

навчання. 
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З цифровими технологіями мотивувати учнів простіше, пам'ятайте про такі можливості: 

більш прозора система винагород за виконані дії, співпраця з іншими над проектною 

роботою, конкурентна лідерство, конкретні критерії та цілі, оцінка власних можливостей та 

інше. Завдяки цьому побудова прозорої і конкретної системи освіти на готової платформі 

стає можливим. 

Більшість вчителів вважають, що планшети можуть заважати навчанню в класі, тому 

пропоную розглянути, як вони можуть ефективно використовуватися в класі для залучення 

учнів до подальшого навчання.  

Сучасний гаджет це не тільки цілодобовий доступ до великої кількості інформації, а 

також засіб прищеплення моральних  та естетичних цінностей. Прикладом цього є віртуальні 

виставки. Малоймовірно, що ви зможете часто возити своїх учнів на екскурсії до кожного 

пункту призначення, який ви хотіли б розглянути. Однак, за допомогою планшета, ваші учні 

можуть подорожувати по віртуальним походам в будь-якому місці.   

Планшети – це мобільні інтернет-пристрої, тому це кращій портативний дослідницький 

інструмент для класної кімнати. Учні можуть вивчати теми, в одному місці не 

відволікаючись. 

Вони дають вчителям можливість адаптувати матеріали для задоволення особливих 

потреб студентів, а також полегшують роботу з перевірки знань учнів. 

Можливість паперових підручників обмежені наданням текстової та графічної 

інформації. В електронному ж підручнику можливо роздавати аудіо і відео контент. За 

рахунок використання відео матеріалів можна істотно збільшити наочність і зацікавленість 

учнів. 

Друк підручників – справа недешева, а копіювання електронного файлу нічого не 

варто. З переходом на електронні підручники в цілому є істотною економією бюджетних 

коштів. 

Можливість оперативних внесень виправлень і доповнень в електронні підручники, в 

той час як традиційні підручники перевидаються раз в декілька років також є важливим 

елементом. 

Що стосується вартості самого пристрою, то сьогодні планшети і лідери (особливо в 

бюджетному сегменті) маю дуже демократичну вартість. Ціна бюджетного планшета більш-

менш порівнянна з вартістю комплекту навчальних посібників на 2-3 роки навчання. 

До того ж, можливо використовувати інтерактивні елементи. Наприклад, студент 

бачить хитний маятник, за допомогою «повзунків» на екрані може змінювати параметри 

(масу маятника, довжину підвісу, силу тяжіння) і потім спостерігати, як це відіб'ється на 

періоді коливань віртуального маятника. Це не тільки наочно, але і цікаво. 

Специфіка організації навчального процесу полягає в широкому застосуванні 

диференційованого підходу відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей, але, 

перш за все, з урахуванням фізичного та емоційного стану учнів. 

Робота викладача, який здійснює навчання дітей, вимагає від нього не тільки знання 

методики викладання і змісту навчального предмета, а й вільного оперування різними 

освітніми програмами; володіння різними методами, обліку рівня навчальної підготовки 

кожного учня, стану здоров'я учня (як фізичного, так і емоційного), терплячого і коректного 

спілкування зі студентами. 

Дистанційне навчання диктує свою специфіку організації навчального процесу, відбору 

засобів навчання, навчальних методів і прийомів. Будучи гнучким, процес такого навчання 

легко адаптується під можливості учня. 
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КОЛЕКТИВНІ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ – ЗАПОРУКА 

 КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ ЗАЛІЗНИЦІ 

 

Новак Г.Л., викладач вищої категорії  

ВСП Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Сучасні умови функціонування залізничного транспорту пред'являють підвищені 

вимоги до якості підготовки кадрів. Молодим фахівцям доводиться пристосовуватися до 

швидкої зміни зовнішній середовища, освоювати нові технології та працювати в умовах 

жорсткої конкуренції. 

Одним із критеріїв, за якими оцінюються спеціалісти на підприємствах, це здатність 

вирішувати транспортні задачі, працюючи у команді. 

Ця компетентність формується в результаті виконання колективних завдань, творчих 

або дослідницьких проектах в малих групах на заняттях з використанням активних форм 

проведення: 

- виконання спільних творчих завдань. Однією із моїх особистих педагогічних знахідок 

є закріплення нового матеріалу у вигляді вірша. Наприклад студентам було запропоновано в 

кінці заняття на тему "Добовий план-графік" підвести підсумок у вигляді вірша. Результат 

перевершив всі очікування: 

Ходять по лініях добової сітки, 

Склади вагонів, ковші, вагонетки, 

Від станції до станції і на посту, 

По естакаді, по спусках, мосту. 

 

Вивантаження сировини йде на фронтах, 

Навантаження товару на різних складах, 

Маневри на станціях видно на смужках, 

І зайнятість стрілок спочатку в чернетках. 

 

На графіку видно усієї доби картина, 

І ніч тут видно і дня половина, 

Якщо уважно клітини розрахувати, 

Можна простий всіх вагонів зрозуміти. 

 

Вивчиш в графіку позначення, 

Сам все побудуєш - зрозумієш призначення, 

Розкажеш детально, даси правильну відповідь, 

Запам'ятаєш ти це на безліч десятиліть. 

Студенти із задоволенням приймають участь у створенні віршів, їх запам’ятовуванні. 

Потім при виконанні практичних занять вони з легкістю пригадують матеріал, який 

вивчається; 

- ділові ігри. Гра - вид діяльності, який притаманний і дітям, і дорослим, тому 

використання даного виду діяльності в освітньому процесі відомо давно, однак важливим є 

застосування такого аспекту цієї діяльності, який сприяє появі мимовільного інтересу до 

пізнання основ природничих наук. При цьому має відбуватися серйозне і глибинне 

сприйняття досліджуваного матеріалу. Використання різних типів ігор - ділових, 

імітаційних, рольових для дозволу навчальних проблем вносить різноманітність протягом 

предметного освітнього процесу, викликає формування позитивної мотивації вивчення даної 

дисципліни. Гра стимулює активну участь студентів у навчальному процесі та залучає навіть 

найбільш пасивних; 
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- вікторини. Це вид гри, що полягає у відповідях на усні чи письмові запитання з різних 

дисциплін у галузі залізничного транспорту; 

- професійні конкурси. Вони підвищують мотивацію і змушують учасників конкурсу 

мобілізуватися за рахунок азарту, викликаного змаганням. Конкурс професійної 

майстерності – це форма трудового змагання, найбільш ефективна форма демонстрації своїх 

здібностей, впровадження передових прийомів і методів праці, нової техніки і прогресивної 

технології, підвищення рівня професійної підготовки, виявлення кращих індивідуальних 

показників, підвищення інтересу до професії та її популяризації. 

Пропонуючи студентам виконання колективних творчих завдань, використовуючи 

активні форми роботи, ми тим самим створюємо умови для їх активної участі в процесі 

набуття знань, їх цілеспрямованого використання на виробництві. 

 

АКТУАЛІЗАЦІЯ УВАГИ СТУДЕНТІВ НА ВПРОВАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 

 СИСТЕМ СУДОЧИНСТВА ПРИ ВИВЧЕННІ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Братченко О.В., викладач 

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»  

(м. Маріуполь) 

 

Якщо в далекому минулому (на зорі цивілізації) через техніко-технологічно незмінний 

світ проходило безліч поколінь, то в даний час на протязі життя одного покоління людей 

встигають змінити один одного кілька поколінь різнорідної техніки і технологій. 

При цьому кожне нове покоління техніки і технологій створюються на основі нових 

знань як фундаментальних, так і прикладних, з якої причини для того, щоб бути успішним у 

професії (з усіма супутніми професійного успіху соціальними обставинами), - людина в наші 

дні повинна протягом усього свого життя виробляти і освоювати нові знання і навички. 

Вже сьогодні перед навчальними закладами постає питання давати учням ті знання і 

навички, які ще тільки будуть вироблені «завтра» і на основі яких учні мають працювати по 

завершенні освіти «післязавтра». 

Під час викладання юридичних дисциплін постає питання як права однієї людини 

можна урівноважити не порушивши права іншої людини. Коли виникає юридичний спір, то 

ст. 124 Конституції України гарантує право вирішити цей спір у суді. 

Стрімкий розвиток процесів діджиталізації в країні не оминув і судову сферу, де 

з’явились такі цифрові платформи як: 1) Судова влада України https://court.gov.ua; 2) Єдиний 

державний реєстр судових рішень України https://reyestr.court.gov.ua; 3) Поштова скринька 

електронного суду https://e-court.mail.gov.ua; 4) Електронний суд https://cabinet.court.gov.ua та 

інші державні реєстри та системи. 

Під час підготовки студентів спеціальності «Право» та закріпленні теоретичних знань 

на практиці постає необхідність формування компетенцій та навичок студентів, вміння 

працювати з електронними системами судочинства. 

«Електронний суд» - це система, що забезпечує обмін процесуальними документами 

(надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, органами та 

установами системи правосуддя, між судом та учасниками судового процесу, між 

учасниками судового процесу. 

Мета системи «Електронний суд» полягає в налагодженні процесу оперативного 

обміну інформацією в електронному вигляді між судовими установами, учасниками 

судового процесу, а також іншими державними структурами з метою забезпечення 

справедливого та неупередженого правосуддя в Україні. 

За допомогою сервісу Електронного суду учасники судового процесу можуть подавати 

до суду процесуальні документи (позовні заяви, клопотання тощо) в електронному форматі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0
https://court.gov.ua/
https://reyestr.court.gov.ua/
https://e-court.mail.gov.ua/
https://cabinet.court.gov.ua/
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Скористатися нею може кожен, хто зареєстрований у системі обміну електронними 

документами між судом та учасниками судового процесу і має особистий електронний 

цифровий підпис. 

Перехід від застарілого документарного судочинства до електронного має забезпечити 

оперативність, прогнозованість та зручність взаємодії між учасниками судового процесу і 

судом, допоможе зробити правосуддя більш прозорим та своєчасним. 

Вимоги часу нам диктують потребу змінюватися та запроваджувати вивчення сучасних 

електронних систем судочинства в освітньому процесі навчального закладу. Необхідною 

умовою для проведення занять стає наявність в навчальному закладі комп’ютерного 

обладнання з доступом в мережу інтернет задля освоєння практичних навиків використання 

системи «Електронний суд». 

Запорукою успіху майбутніх юристів є не лише глибоке знання теоретичного 

навчального матеріалу, а і вміння його застосувати на практиці, використовуючи досягнення 

науково-технічного прогресу.  

 

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО  

ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Мітін А. О., 

Викладач вищої категорії  

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Сучасні тенденції розвитку сфери освіти дають можливість стверджувати, що у 

найближчому майбутньому практична діяльність здобувача освіти зазнає суттєвих 

трансформацій – починаючи від способу реалізації функції управління технологічним 

процесом та закінчуючи самими функціями, які зміняться змістовно або й взагалі відійдуть у 

минуле. Очевидним є те, що розвиток інформаційних технологій, яким характеризується 

сучасне суспільство, змінює підходи до праці техніка-технолога взагалі.  

При чому, важливо, що «діджіталізація», як тренд останніх років в зварювальному 

виробництві  проявляється не тільки через впровадження певного програмного забезпечення 

та автоматизацію систем управління, вона формує принципово нове мислення, нові підходи 

до взаємодії з учасниками виробничого процесу. 

Сьогодні, у час цифрової революції, цінується гнучкість та адаптивність, знання, 

готовність використовувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у 

менеджерській діяльності та бути відкритим до інновацій. У законі України «Про освіту» 

визначено наступне трактування дефініції «компетентність». Компетентність – динамічна 

комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність. 

Згідно Нової української школи, інформаційно-цифрова компетентність передбачає 

впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та 

приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, 

алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. 

Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). 

Виходячи з Європейської рамки цифрової компетентності, цифрова компетентність – 

це впевнене, критичне й відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями 

для навчання, професійної діяльності (роботи) та участі у житті суспільства. Основні 

когнітивні поняття цифрової компетентності у баченні європейських експертів, це – 

запам'ятовування, розуміння, застосовування, оцінювання та створення.  
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Цифрові ресурси, згідно рамки, це – ресурси, необхідні для ефективного і 

відповідального використання та створення контенту, а також для обміну цифровими 

ресурсами для потреб навчання. 

Також у рамці подано відповідні дескриптори та назви компетентностей (що 

стосуються кожної сфери); рівні грамотності (за кожною компетентністю); приклади знань, 

навичок та ставлення (застосовані до кожної з компетентностей). Слід зазначити, що дана 

модель спрямована на виконання стратегії «Європа 2020», яка визначає ключову роль, що 

відіграють інформаційно-комунікаційні технології для підтримки громадян Європи, 

підвищення довіри до ІКТ та конкурентоспроможності. 

Зважаючи на те, що ми живемо в інформаційному суспільстві, сучасний технік - 

технолог має вміти опрацьовувати великі об’єми інформації: нормативно-правові документи, 

фінансові-економічні звіти, тощо; володіти навичками презентації інформації: створювати 

наукові, інформаційні, рекламні проекти тощо; бути комунікабельним: проводити та 

приймати участь у веб-бінарах, веб-конференції, он-лайн наради; вміти створювати 

цифровий контент: звіти, інформаційні сайти тощо; забезпечувати цифрову та інформаційну 

безпеку виробництва. 

Не менш важливу роль для сучасного здобувача освіти відіграє професійна залученість, 

спрямована на використання професійного середовища, тобто використання цифрових 

технологій у професійній взаємодії з колегами, керівництвом та іншими зацікавленими 

особами, а також на розвиток установи. 

Виходячи з того, що було попередньо зазначено, можемо дійти наступних висновків, 

що для вирішення професійних задач, здобувач освіти повинен вміло застосовувати цифрові 

технології в навчальному  процесі, впроваджувати цифровизацію управління виробничого 

процесу, удосконалювати інформаційно цифрову інфраструктуру  професійної діяльності, 

розвивати цифрові компетентності у всіх учасників виробничого процесу. Тому ми вважаємо 

що розвиток цифрової компетенції сучасного здобувача освіти  це є одним 

з  основних якісних показників його  підготовки  у  закладах фахової передвищої освіти. 

 

ЗМІШАНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦІЙНІЙ ПОДАЧІ 

 НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЛУХАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Мельник О. А. старший викладач ІФНТУНГ 

(м.Івано-Франківськ) 

 

Технології змішаного навчання стають все більш актуальними в умовах сучасної вищої 

освіти. Аналіз переваг та недоліків використання сучасних інформаційних технологій на 

заняттях виявив ряд недоліків, з якими стикаються студенти та викладачі в процесі роботи. В 

результаті дослідження було запропоновано зручну модель співвідношення очного та 

заочного навчання. Поєднання традиційної та дистанційної роботи може створити 

комфортне середовище для навчання студентів у закладах вищої освіти. 

Постановка проблеми Сучасний стан та умови розвитку вищої школи України, нові 

виклики, що постали перед суспільством з поширенням короно вірусної інфекції, 

стимулюють формування більш ефективного підходу до організації навчального процесу в 

закладах вищої освіти. Сучасні інформаційні технології відкрили можливість для 

впровадження дистанційного навчання. Студенти отримали ряд переваг для активного 

пізнання та самоосвіти: можливість опрацьовувати навчальний матеріал в індивідуальному 

режимі, суміщати навчання та роботу, доступ до найкращих джерел інформації. Але разом з 

цим, досвід впровадження дистанційної освіти показав ряд недоліків, з якими стикнулися 

викладачі та студенти. Відсутність належного Інтернет зв’язку, незабезпеченість технічним 

обладнанням, низький рівень комп’ютерної грамотності населення, невміння студентів 

працювати самостійно без тиску викладача, академічна недоброчесність є основними 

факторами, що визначають неефективність віддаленої форми навчання. Таким чином, постає 
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проблема розробки сучасних засобів і методів передачі знань та принципово нових критеріїв 

якості навчання. Найкращим вишенням проблеми, що постала перед вищими закладами 

навчання сьогодні, стає змішана або гібридна форма навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Питання технології змішаного навчання 

сьогодні є досить актуальним. Багато сучасних українських та іноземних дослідників 

працюють в даному напрямку. Серед них виділимо праці К. Лісецького, Д. Лозовицького, К. 

Бугайчука, Т. Муращенко тощо. Проте і надалі існує потреба пошуку оптимальної моделі 

навчання, яка допоможе вирішити проблеми сучасної освіти. 

Основний матеріал Змішана форма – це поєднання декількох підходів до навчання. 

Саме така модель організації навчального процесу може створити комфортне освітнє 

інформаційне середовище для надання необхідної навчальної інформації. Змішане навчання 

дасть можливість поєднати традиційну очну форму засвоєння знань з синхронними та 

асинхронними формами дистанційного навчання. Таким чином, деяка частина певної 

навчальної дисципліни може викладатися стаціонарно, а інша за допомогою сучасних 

інформаційних технологій. Тоді постає інша проблема - пошук оптимального 

співвідношення традиційних та електронних засобів навчання. І ще одним викликом є підбір 

ефективного інструментарію для організації віддаленого навчання, коли відсутня можливість 

очного спілкування між викладачами та студентами. При визначенні цього співвідношення 

керівництво закладу повинно враховувати ряд факторів: наявність технічної бази в самому 

закладі і у студентів, готовність викладацького складу та студентської аудиторії до 

віддаленого навчання, особливостей кожної конкретної дисципліни, ефективність 

інструментарію електронного навчання, а також бажання викладачів та слухачів. Отже, в 

процесі впровадження змішаної форми навчання важливий принцип «гнучкості», тобто 

розробки навчальних курсів з таким оптимальним співвідношенням очної та заочної форми 

роботи щоби досягти найбільш ефективних результатів. 

На практиці, звичайно, за основу планування курсу потрібно брати традиційні елементи 

навчання: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, практичні роботи (домашні 

завдання, курсові роботи/реферати/доповіді), контрольні заняття. А далі щоби отримати 

змішану форму, потрібно адекватно впровадити елементи дистанційної роботи в кожний 

елемент навчання. Так, лекційний матеріал можна організувати традиційно з подальшим 

обговоренням в форумах або у вигляді вебінару з консультаціями в мережі Інтернет. 

Теоретичний матеріал можливо також дати на самостійне опрацювання дистанційно у 

вигляді он-лайн курсу. Так, він буде доступний студенту в будь-який зручний час, а 

обговорити найцікавіше та найважливіше можна на семінарських заняттях в аудиторії.  

Практичні заняття доцільно проводити очно, поєднуючи в відео конференціями. Традиційні 

практичні заняття можна урізноманітнити віртуальними завданнями. Виконання домашніх 

завдань можна автоматизувати, використовуючи для цього різна навчальні платформи. 

Комп’ютерна перевірка звільнить викладача від рутини та залишить більше часу для 

саморозвитку.  Захист курсових, рефератів, доповідей можна проводити у вигляді відео 

конференцій. Проміжний контроль доцільно проводити в автоматичному режимі, а 

підсумковий – в аудиторії в присутності викладача, щоби уникнути проблем з 

ідентифікацією особистості та зданої роботи. 

Висновки Змішана форма дасть можливість навчати студентів з різним рівнем 

підготовки за індивідуальним графіком, відстежити реальну результативність навчання, 

вирішити питання з несистематичним відвідуванням занять. Для слухачів – це шанс 

навчатися безперервно, в будь-який зручний час, будь-де, в зручному темпі. Ще однією 

перевагою буде зміна пасивного характеру отримання знань студентами на традиційних 

лекціях на  більш активну та свідому роботу по засвоєнню нових знань.  
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НАВЧАННЯ УСНОМУ МОВЛЕННЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Богадиця К.І., викладач іноземної мови ІІ категорії  

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Анотація: Дослідження присвячено навчанню усному мовленню на заняттях з іноземної 

мови. Визначено ціль навчання іншомовному мовленню. Проаналізовано проблеми процесу 

навчання та описано можливі стратегії їхнього подолання. Розглянуто види активності, 

форми роботи та типи завдань, що сприяють формуванню мовленнєвих навичок на заняттях 

з іноземної мови.  

Дане дослідження присвячено навчанню усному мовленню на заняттях з іноземної 

мови, проблемах цього процесу та шляхам їх подолання.  

В останні роки домінуючим підходом у викладанні іноземних мов стала комунікативна 

спрямованість, тобто акцент на навчанні саме спілкуванню іншою мовою. Традиційний 

граматико-перекладний метод викладання відійшов у минуле, та головним завданням є 

формування набуття учнями та студентами мовленнєвих навичок, середовищем для 

формування яких мають стати заняття з іноземної мови. Побудування процесу навчання 

мовленню, відбір видів активності, форм роботи та типів завдань, що сприяють досягненню 

цієї мети, є завданням і викликом для кожного викладача іноземної мови. Вище зазначені 

положення обумовлюють актуальність нашого дослідження. 

Метою нашого дослідження є проаналізувати процес навчання усному мовленню на 

заняттях з іноземної мови.  

Для досягнення мети дослідження нами було виокремлено наступні завдання: 

1) визначити ціль навчання усному мовленню; 

2) проаналізувати проблеми навчання усному мовленню; 

3) визначити стратегії подолання проблем навчання; 

4) розглянути види активності, форми роботи та типи завдань, що сприяють 

формуванню мовленнєвих навичок.  

Ціль навчання усному мовленню – зробити студентів спроможними спілкуватися 

іноземною мовою. Перша стадія навчання – це отримання студентами "навичок виживання", 

тобто вміння пояснити свої потреби, при потраплянні в іншомовне середовище. Це включає 

в себе здатність запитати та зрозуміти маршрут, зробити замовлення в ресторані, попросити 

допомоги. Але остаточна мета навчання мовленню – це здатність студента спілкуватися на 

якісному рівні.  

Успішне мовлення – це не тільки результат навчання мові, але й дуже важлива частина 

самого процесу вивчення мови. Першим пріоритетом викладача має бути надання студенту 

"голосу". Деякі здобувачі освіти досить впевнено почувають себе зі всіма мовними 

аспектами – читанням, говорінням, письмом та аудіюванням, у той час як інші потребують 

більше допомоги в розвитку навичок усного мовлення, та викладачу знадобляться певні 

стратегії для їх навчання.  

Меті поступового набуття впевненості у студента в усному мовленні слугує завчання та 

вживання коротких стандартних відповідей на запитання, ідіоматичних фраз, що виражають 

розуміння, згоду, сумнів тощо, виразів, що використовують, щоб почати та закінчити 

розмову, вибачитися, зробити комплімент, фраз, що є без варіативними в ситуаціях купівлі 

товару або замовлення, а також питань, що використовуються у випадках нерозуміння 

співбесідника. Подолавши свій страх перед говорінням і помилками через вживання готових 

словосполучень і речень у діалогах з одногрупниками та викладачем, здобувач освіти зможе 

перейти до побудування власних висловлювань. 

Матеріалом, з якого будується мовлення, є лексичні одиниці, тому їх вивчення є 

основоположною частиною навчання говорінню. Завданням викладача є допомогти студенту 

сформувати словниковий запас з якнайбільшої кількості різних тем та оволодіти сталими 
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фразами, що вживаються в певних ситуаціях, допомагають відобразити процес роздуму і 

відношення мовця до висловлюваного, слугують для заповнення пауз і використовуються як 

засоби зворотного зв’язку в розмовах. У процесі вивчення лексики є необхідним 

аутентичний матеріал у вигляді художніх і публіцистичних текстів, а також аудіо- та 

відеозаписів мовлення носіїв мови. 

Для розвитку мовленнєвих навичок викладачу необхідно регулярно включати до плану 

заняття певні види завдань і форм роботи. Їх прикладом може бути мозковий штурм 

(продукування студентами ідей за певною темою в обмежений відрізок часу), дискусії в 

парах і маленьких групах, рольові ігри та симуляції, перекази та усні твори, групові твори, 

коли кожний наступний студент має продовжити вигадувати історію з того місця, де її 

завершив попередній, складання діалогів у парах, проведення інтерв’ю з запрошеними 

студентами з старших курсів або іншими викладачами, презентація репортажів за новинами з 

газет або журналів, з якими студентами ознайомилися напередодні, розповідь історії за 

зображеннями, які демонструють зміни в подіях, опис картини.  

 

СТАН І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ДО 2031 РОКУ 

 

Суходолова Н.С., викладач вищої категорії 

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Вища освіта в Україні має масовий характер, рівень охоплення вищою освітою 

населення традиційного офіційного віку навчання є високим – 82,7 %, за цим показником 

Україна у Глобальному інноваційному індексі 2020 р. посіла 14-те місце зі 131 країни. 

Меншим є охоплення у Німеччині (70,2 %, 28-ме місце), Польщі (67,8 %, 34-те) та Великій 

Британії (60 %, 46-те місце). 

За Міжнародної Асоціації Університетів (WHED – World Higher Education Database14), 

у світі налічується близько 18 400 університетів. В Україні мережа університетів – одна з 

найбільш щільних: на 1 млн населення припадає 6,7 університету та 8 коледжів, технікумів і 

училищ. Ще більша щільність у Польщі – 9,2 університету (та прирівняні до них ЗВО), у 

Німеччині та Великій Британії мережа менша за охопленням (4,3 та 3,7 університетів 

відповідно). 

Згідно даних Мінстату кількість ВНЗ поступово зменшується – станом на початок 

2019/2020 н.р. кількість університетів, інститутів, академій зросла порівняно з 2014/2015 н.р. 

на 1,4% (до 281). Однак кількість технікумів, коледжів та училищ стала меншою на 12,7% 

(338 закладів). 

Водночас у системі вищої освіти існує низка проблем, які разом із суттєвими 

зовнішніми та внутрішніми викликами створюють ризики та негативно впливають на 

можливості розвитку. Зокрема в документі згадуються низький рівень автономії 

ЗВО та демографічні ризики. Якщо у 2008 р. на 10 тис. населення припадало 512 студентів 

університетів, академій та інститутів, то в 2019 р. показник склав вже 302 особи. А кількість 

студентів коледжів, технікумів, училищ на 10 тис. населення України за період, що 

розглядається, мала стійку тенденцію до зниження – майже в три рази, зі 120 студентів у 

1995 р. до 41 у 2019 р. При цьому зберігається зростання освітньої еміграції – українці 

виїжджають навчатися до Польщі, Німеччини, Канади, Чехії тощо. 

Низьке та неефективне фінансове забезпечення вищої освіти позначається на тому, що 

знижується кількість осіб, що навчається за кошти державного бюджету і збільшується 

кількість тих, навчання яких фінансують фізичні особи, – 47,0% у 2015 р. і 53,6% у 2018 р., 

або на 6,6% більше. 

Все менше молодь хоче присвячувати себе науці, кількість аспірантів і докторантів з 

року в рік стабільно зменшується, а низька результативність науково-дослідної 

діяльності ЗВО знижує їх рейтинг порівняно з університетами інших країн. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html
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У майбутніх структурах освітніх програм найбільш актуальним є набуття 

універсальних компетентностей: вміння вчитися, опрацьовувати інформацію, швидко 

опановувати нові технології, здатність до критичного мислення та креативного підходу до 

завдань. 

Актуальності набувають також навички системного мислення, програмування, 

міжгалузевої комунікації, вміння працювати в умовах невизначеності, мультикультурність і 

володіння декількома мовами, екологічність мислення, мультифункціональність. Висока 

складність завдань майбутнього потребує від фахівців вміння концентруватися, управляти 

власними емоціями, підтримувати розумову та фізичну працездатність, планувати 

навантаження. 

Таким чином, перед ЗВО постає завдання поєднання розвитку таких здатностей у 

студентів та одночасного надання їм спеціалізованих знань і навичок у рамкам обраної 

професії. 

У методах навчання також відбуватимуться зміни, пов’язані, перш за все, зі зміною 

фокусу з викладання, передачі (транслювання) знань на активну участь студента у процесі. 

Функція викладача у майбутньому – здебільшого у створенні середовища для навчання 

та керування. Водночас викладач має і сам постійно підтримувати свої знання та навички в 

актуальному стані. У формах навчання переважатимуть змішані, з широким застосуванням 

цифрових технологій. 

Проведений аналіз проблем і переваг системи вищої освіти України разом із 

узагальненням напрямків розвитку вищої освіти у світі, пріоритетів Європейського простору 

вищої освіти дозволив сформулювати пріоритетні принципи розвитку вищої освіти в 

Україні, які визначатимуть концептуальну модель вищої освіти, таким чином: 

 університетська автономія та інституційна спроможність ЗВО; 

 прозорість і відкритість управління; 

 колегіальність і залученість, розподілена відповідальність; 

 доцільність; 

 несприйняття корупції; 

 академічна доброчесність; 

 академічна свобода; 

 професіоналізм;  

 орієнтація на найвищі наукові досягнення тощо. 

Реалізація Стратегії передбачає 3 етапи: 

1 етап – 2021–2022 рр. Головними результатами цього етапу мають стати розробка, 

прийняття та початок впровадження необхідного нормативно-правового забезпечення, 

удосконалення наявних на початок 2021 р. нормативно-правових актів, результативність 

яких не відповідає цілям Стратегії.  

2 етап – 2023–2026 рр. Другий етап передбачає повномасштабне запровадження нових 

форм, видів, стандартів освіти тощо. Результатом другого етапу є досягнення рівня 

інституційної автономії ЗВО, забезпечення стійкого фінансування діяльності ЗВО, усталене 

функціонування нових форм освіти (дуальної, змішаної, дистанційної). Наприкінці другого 

етапу має бути здійснена оцінка ефективності прийнятих нормативно-правових актів, їх 

актуалізація. 

3 етап – 2027–2031 рр. На третьому етапі виконуються ті завдання, реалізація яких 

можлива лише після досягнення певного рівня автономії ЗВО, фінансової безпеки системи 

вищої освіти, усталення нормативно-правової бази вищої освіти. Головним змістом третього 

етапу є розширення зв’язків освіти з наукою та бізнесом, більш глибока інтеграція у світовий 

освітньо-науковий простір. Метою третього етапу є створення підґрунтя для подальшого 

розвитку вищої освіти. 
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ДИСТАНЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ ТА РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНОСТІ  

У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Ступак А.В, викладач вищої кваліфікаційної категорії 

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Постійний розвиток інформаційного суспільства зумовлює збільшення 

концептуального, психологічного, політико-економічного значення інформації, процесів її 

трансляції, зберігання і трансформації, що стають визначальними для суспільних змін. Така 

тенденція формує певні моделі мислення та діяльності, що забезпечують своїм носіям 

соціальну продуктивність і адаптивність, поступово стаючи суспільно бажаними та 

референтними. Фундаментальною за значенням в інформаційному суспільстві стає цінність 

інформації, а конкретніше знань, у яких систематизуються процеси пізнання суб’єктами 

дійсності. В результаті виробництво, пошук і передання знань стають провідною за 

значенням діяльністю.  

Таким чином формується постійний суспільний запит на перманентне, суб’єктне 

навчання, що здійснюється в різноманітних сферах діяльності протягом усього життя 

людини. Саме завдяки постійному навчанню та перенавчанню індивідуум досягає як 

продуктивності, так і адаптивності в інформаційному суспільстві, розкриваючи себе як 

вільний, творчий суб’єкт діяльності. Суспільна постіндустріальна дійсність, передусім через 

науковотехнічний прогрес, є дуже динамічною. Ті індивідууми, що відмовляються від 

можливостей гнучко змінювати та збагачувати власні когнітивно-орієнтувальні моделі 

дійсності (ментальні карти) під час навчання, а через це і власну діяльність, обмежують свій 

доступ до суспільних ресурсів, наражають себе на психологічну дезадаптацію та нисхідний 

рух соціальним ліфтом, ризикують втратити суб’єктну активність, перетворитися 

здебільшого із суб’єктів діяльності на її об’єкти.  

Меритократичний підхід до розподілу благ у інформаційному суспільстві, коли влада 

належить найбільш здібним представникам, вимагає постійного навчання, розвитку 

інтелектуального потенціалу, забезпечення ампліфікації ментальних карт, удосконалення 

діяльності. Отже, перманентне навчання протягом життя, як індивідуальне, так і групове, 

стає однією з найбільш затребуваних і актуальних видів діяльності. Для підвищення 

ефективності, зручності та масовості навчання, кращого розкриття індивідуального 

інтелектуального і психологічного потенціалу суб’єктності активно залучаються 

інформаційно-комунікаційні й мультимедійні технології, активно поширюються віртуальні 

освітні простори та дистанційні навчальні курси.  

У результаті науково-технічної революції, активного впровадження в переважну 

більшість сфер життя інформаційно-комунікаційних і мультимедійних технологій 

відбуваються значні зміни в діяльності та мисленні представників інформаційного 

суспільства. Так, вільний доступ практично в будь-який час майже до будь-якої інформації 

(знань), що забезпечується мережею Інтернет, зменшує актуальність пам’яті як психічної 

функції індивідуума, натомість необхідність швидко обробляти великі масиви даних різної 

модальності збільшує значення мислення. Потреба не лише в пошуку та переданні знань, а й 

у виробленні нових детермінує умови для розвитку продуктивного мислення, креативності, 

суб’єктності.  

Одну з підвалин цих процесів закладає актуальна націленість на постійний розвиток 

інтелекту, що, у свою чергу, ґрунтується на процесах навчання та перенавчання протягом 

життя в різноманітних сферах життєдіяльності, зокрема (а не виключно) у професійній. 

Розвиток мислення, розкриття особистісних потенціалів, удосконалення сфери спілкування 

тощо постають для представників постіндустріальної формації ключовими завданнями, 

виконання котрих здатне забезпечити індивідуальну ефективність, адаптивність до високої 

динаміки соціально-економічних процесів і психологічних контекстів, життєву успішність. 
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Залучення інформаційних технологій створює та поширює нові навчально-психологічні 

інструменти, серед яких одне з провідних місць належить віртуальним освітнім просторам і 

дистанційним навчальним курсам, що здійснюються в межах цих просторів. Така тенденція 

визначається, зокрема, тим, що глобальний інформаційний простір мережі Інтернет 

перетворився на ключове за значенням джерело знань, адже переважно саме в цьому 

просторі вони зберігаються, поширюються, локалізуються та створюються. Карантинні 

обмеження в діяльності й навчанні, пов’язані зі стрімким поширенням коронавірусу COVID-

19, лише підвищили актуальність і затребуваність дистанційного навчання у віртуальному 

просторі інтернету, насамперед через свою безпечність, доступність, зручність і економічні 

переваги.  

Прикладом віртуальної платформи для проведення дистанційних навчальних курсів у 

мережі Інтернет став віртуальний освітній простір лабораторії сучасних інформаційних 

технологій навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Платформа 

базується на модульній системі для створення та організації управління навчанням Moodle, 

використанням сучасних популярних засобів інтернет-комунікації (інтернет-месенджерів 

Zoom, Skype, Viber, соціальної мережі Facebook, електронної пошти), активним залученням 

мультимедійного компоненту, участю в освітньому процесі не лише ведучих, а також 

тьюторів і адміністраторів тощо. Досягнута ефективність групового навчання та 

психологічної роботи у віртуальному просторі ґрунтується на концептуальних засадах 

дистанційного інтернет-навчання, розробленого командою лабораторії. Наразі віртуальна 

платформа включає шість дистанційних навчальних курсів (інтернет-тренінгів) і доступна за 

адресою: http://moodle.newlearning.org.ua/. Участь у дистанційному навчанні є вільною та 

доступна після простої процедури реєстрації.  

Дослідження психолого-педагогічних потенціалів дистанційних навчальних курсів у 

мережі Інтернет, зокрема розроблених на організаційно-технічній платформі лабораторії 

сучасних інформаційних технологій навчання, довело їх актуальність і продуктивність. 

Широкі перспективи дистанційного групового навчання у віртуальному просторі, котрі лише 

посилилися у зв’язку з епідеміологічної ситуацією у світі, спонукають до подальших 

досліджень можливостей такого навчання, вивчення його психологічних особливостей, 

сприяють розробленню нових віртуальних освітніх просторів, створенню інтернет-тренінгів. 

 

КОМУНІКАТИВНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ  

ПРО ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я У МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 

 

Гладкова В.І. лікар з гігієни харчування  

ВСП «Кам’янський міський ВЛД»  

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»,  

викладач Кам’янського медичного коледжу 

(м. Кам'янське) 

 

У статті розглядаються комунікативні методи та технології формування знань про 

фізичне здоров’я у майбутнього викладача: методи бесіди, дискусії, нейролінгвістичного 

програмування, розумового штурму, проблемно-рефлексивного полілогу, рольові, ділові 

ігри, кейс-метод, метод діалогування, метод інциденту. 

Постановка проблеми. Важливість формування знань про фізичне здоров’я у 

майбутнього викладача викликана необхідністю всебічного розвитку його здоров’я і 

фізичної підготовленості, формування і поліпшення основних життєво важливих рухових 

навичок, умінь та пов’язаних з ними знань, підготовки до безпечної трудової діяльності та 

надання першої допомоги. Зважаючи на значущість спілкування у професійній діяльності 

педагога, комунікативні методи та технології формування знань про фізичне здоров’я у 

майбутнього викладача мають стати духовним фоном і науковим змістом освітнього 
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процесу, де гуманність, душевна щедрість педагога, бажання зрозуміти і допомогти студенту 

набути знань про фізичне здоров’я мають першочергове значення.  

Аналіз останніх публікацій показує, що проблема формування знань про фізичне 

здоров’я у майбутнього викладача привертала увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних 

учених. Зокрема, проблему виховання бажання систематично займатися фізичною 

культурою та отримувати задоволення від цього досліджували В. Вінник, В. Кінденко, 

Б. Куланін, В. Пономарчук, В. Приходько, С. Сичов, В. Стрельніков та ін., сутність 

педагогічної взаємодії – А. Бойко, С. Гончаренко, О. Федій, Л. Хомич, Н. Шиян та ін. У той 

же час комунікативні методи та технології формування знань про фізичне здоров’я у 

майбутнього викладача не були предметом цілісного педагогічного дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до проблеми нашого науково-педагогічного 

дослідження теоретична модель технології формування знань про фізичне здоров’я у 

майбутнього викладача передбачає використання методів активного навчання. Серед них 

можуть бути педагогічні ситуації, педагогічні задачі, соціально-психологічні та 

комунікативні тренінги, кейс-стаді, диспути, евристичні бесіди, ділові та рольові ігри, 

дебрифінг тощо. Структура технології формування знань про фізичне здоров’я у 

майбутнього викладача складається з навчально-виховних ситуацій, які забезпечують 

одержання запланованого чи заданого результату: комунікативні методи, що ґрунтуються на 

когнітивно-інтерпретаційних діях, зокрема сприймання, розуміння, узагальнення, обмін 

інформацією між учасниками під час спілкування (методи бесіди, дискусії, 

нейролінгвістичного програмування, розумового штурму, проблемно-рефлексивного 

полілогу); комунікативні методи, в основі яких інтерактивна діяльність, тобто взаємний 

обмін не лише знаннями, висловлюваннями, а й діями в процесі спільної освітньої діяльності 

(рольові, ділові ігри); комунікативні методи, що передбачають дії моделювання ситуативної 

взаємодії людини з людиною і світом (кейс-метод, метод діалогування, метод інциденту). 

На нашу думку, у контексті формування знань про фізичне здоров’я у майбутнього 

викладача однією з найефективніших є технологія використання педагогічних ситуацій на 

основі гуманістично спрямованої суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Такі положення і стали 

основою для розробки авторської технології формування знань про фізичне здоров’я у 

майбутнього викладача на засадах гуманістично спрямованого студентоцентрованого 

суб’єкт-суб’єктного навчання. 

Висновок. Найбільш поширеними у системі вищої освіти залишаються словесні методи 

(лекції, бесіди, диспути, використання пояснень, вказівки, обговорення, коментарі) з 

використанням різних засобів наочності. Хоча ці методи також формують знання і позитивно 

впливають на організацію освітньої діяльності, мотивацію студентів на набуття знань про 

фізичне здоров’я, ми пропонуємо більш ефективні методи, описані в нашому дослідженні. 

 

ONLINE ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ  

ЯКОСТІ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Бартельова А.А., спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач, викладач економічних дисциплін, 

ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ» 

(м.Вінниця) 

 

Сьогодні неможливо уявити життя без нових інформаційних технологій, які 

допомагають якісніше передавати, засвоювати й перевіряти матеріал, тому питання розробки 

і впровадження електронної форми підсумкового та тестового контролю є актуальним при 

підвищенні ефективності та якості навчання. 

На даний час в Україні триває процес стрімкого наповнення вищої освіти новими 

засобами інформаційних технологій, які призводять до необхідності якісної оцінки знань, 

використовуючи всі наявні сучасні методи освітнього процесу.  
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У зв'язку з цим постає питання трансформації методики підсумкового та тестового 

контролю на використання більш ефективніших, цікавіших засобів, а це – online тестування 

та контролю знань, що нам дають новітні технології. Також важливим фактором є 

використання мобільних пристроїв в роботі із здобувачами вищої освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що дана тема не є новою, певні 

дослідження є висвітлені в працях С. Воскерч’яна, Т. Ільїної, Д. Кучми, Т. Лукіної, А. 

Мандрики, І. Рапопорта, Н. Розенберга, И. Роберт та багатьох інших науковців, які активно 

працюють над тематикою розробки і впровадження в освітній процес підсумкового та 

тестового контролю. 

Одним із найважливіших методів дидактичних вимірювань є тест. Тести повинні 

задовольняти вимогам відносної короткочасності виконання кожного завдання; 

однозначності і стислості відповіді; можливості співвіднесення кількісної оцінки за 

виконання тесту з порядковою вимірювальною шкалою; зручності математико-

статистичного опрацювання результатів перевірки. Нашою метою є розробка ефективної 

системи online тестового контролю знань при вивченні економічних дисциплін та 

сформувати достатній рівень компетенцій. 

Необхідно відмітити, що саме для викладачів електронний online контроль має 

суттєвий перелік переваг перед традиційною формою контролю якості знань: надає 

можливість оперативної перевірки знань великої кількості здобувачів одночасно; звільняє 

викладача від виконання рутинної роботи та організації масового контролю, що додає більше 

часу на вдосконалення своєї професійної діяльності, на розробку та використання новітніх 

засобів; збільшується можливість реалізації індивідуальної роботи із здобувачами вищої 

освіти, яка в новій системі освіти є однією із основних компонентів. 

В умовах дистанційної та змішаної форм навчання суттєво зросла актуальність online-

платформ і сервісів, які сприяють взаємодії викладача із здобувачами вищої освіти за 

допомогою тестів. Хороша online-платформа повинна бути простою, здобувача нічого не 

повинно відволікати від процесу навчання. Інтерфейс повинен бути максимально простим та 

інтуїтивним. 

Наведемо деякі приклади зручних, на наш погляд, online-платформ. 

1. Google Forms – є одним із найпростіших і найзручніших сервісів. Користуватися 

ним може будь-хто, однак для цього потрібно відкрити обліковий запис у Gmail. Google 

Forms використовують самостійно чи як складник платформи Google Classroom. За його 

допомогою створюють різні типи завдань. 

2. Kahoot! – це навчальна платформа, яка дає змогу проводити інтерактивні заняття та 

перевірку знань здобувачів освіти за допомогою online-тестування. Залучати можна до 50 

здобувачів. Запитання викладач створює самостійно чи обирає вже готові з банку запитань. 

Платформа дає змогу будувати діаграми успішності академічної групи або дізнатися, як 

відповів на запитання кожен здобувач. 

3. Quizlet – сервіс для розробки цікавих тестів і флеш-карт. Можна обрати такі типи 

навчання: тест, написання, заучування, картки, правопис, гравітація чи підбір з наданого 

списку та завантажити для тестування відповідний матеріал. 

4. CLASSMARKER – у ClassMarker можна робити опитування з різними форматами 

відповідей – крім звичних варіантів, є навіть есе. 

5. KHAN ACADEMY – свого часу педагог Салман Хан вирішив створити ресурс, який 

дозволятиме людям з усього світу займатися самоосвітою, не виходячи з власного будинку. 

Ця система забезпечує ефективну перевірку та моніторинг навчальної діяльності як окремого 

здобувача, так і цілої групи, що ефективно використовувати для самостійної роботи та 

дистанційної форми навчання. 

6. Moodle – система використовується для розробки, управління і розповсюдження 

навчальних online-матеріалів із забезпеченням сумісного доступу і належить до класу 

Learning Management System, в якій викладач може створювати курси, наповнюючи їх 

вмістом у вигляді текстів, допоміжних файлів, презентацій, опитувальників та ін. 

https://kahoot.com/
https://quizlet.com/
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7. Майстер-Тест – це інтернет сервіс, що дозволяє створювати тести. В цьому сервісі 

можна створювати як online-тести так і скачати і проходити тест без підключення до 

інтернету. І для цього Вам не потрібно встановлювати на комп'ютер додаткові програми. 

Отже, online тестування хоча і нова, але прогресивна форма навчання в Україні. Її 

безупинний розвиток повинен призвести до полегшення отримання освіти та покращення 

ефективного і прозорого оцінювання. В рамках дистанційної освіти можливе створення 

такого освітнього середовища, в якому здобувач освіти відчуває себе більш комфортно, 

перетворюючись на активного учасника освітнього процесу. Сучасний викладач повинен 

бути готовим використовувати  нові інформаційні засоби у своїй педагогічній діяльності аби 

досягти успіху та зробити навчання більш легким, цікавим, оперативним, якісним для 

здобувачів вищої освіти. 

 

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ ІСТОРИЧНИМИ 

ДЖЕРЕЛАМИ 

 

Порожня Н.В., викладач вищої категорії 

Відокремлений структурний підрозділ 

 «Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж 

Уманського національного університету садівництва» 

(м.Чигирин) 

 

На початку ХХІ ст. людство ввійшло в нову стадію свого розвитку – вчені, політики й 

педагоги говорять про настання інформаційної ери. В умовах лавиноподібного збільшення 

кількості інформації традиційні підручники просто не встигають забезпечити виконання всіх 

освітніх завдань; щоб ці освітні завдання було виконано, на заняттях викладач повинен 

використовувати різноманітні джерела інформації та правильно організувати роботу з ними. 

Джерел інформації є величезна кількість. Якщо декілька десятиліть тому існувала 

проблема, пов’язана з браком інформації, то у сучасному світі постає інша проблема – її 

надмірність, тож важливим кроком є відбір та оцінювання інформації. Особливо це 

стосується тих випадків, коли інформація щодо однієї теми надходить з різних джерел. Дуже 

важливим є вміння аналізувати інформацію і відрізняти достовірні факти від думок та 

суджень. Звичайно, самостійно з цим впоратися може далеко не кожна дитина. І тільки в 

тому випадку, коли вони будуть робити це на занятті, вони зможуть використати отримані 

навички і в повсякденному житті. 

Заняття з історії – одне з не багатьох, котре дає можливість працювати з різними 

джерелами інформації, при цьому розвивати усне мовлення, мислити вголос, аналізувати 

отриману інформацію, робити висновки, піддавати критиці теорії, висловлювати свої думки 

та судження, оперувати здобутими знаннями, набувати життєвого досвіду, враховувати 

помилки інших. Таким чином, проблема використання джерел інформації на заняттях історії 

та інших гуманітарних дисциплін стає все більш актуальною. Заняття з історії сьогодні 

неможливо уявити без писемних історичних джерел. У сучасній українській дидактиці 

ставлення до історичного документа змінилося. Завдання полягає у тому, щоб перетворити їх 

із матеріалу для ознайомлення на матеріал для дослідження. Методичні умови опрацювання 

історичного документа спрямовані передусім на реалізацію технології розвиваючого 

навчання. Тому документ повинен як ілюструвати, конкретизувати теоретичний матеріал, 

так і надавати інформацію про нові факти, слугувати засобом здобуття історичних знань 

студентами, допомагати вирішувати пізнавальні, проблемні, практичні, творчі завдання. 

Для історичного документа, який є об’єктом вивчення, бажано обирати першоджерела. 

Це пов’язано з тим, що, по-перше, воно несе безпосередню інформацію про події і більш 

наближене до дійсності; 

- по-друге, цей тип джерела історичних знань дає можливість закласти основи, а 

творчих студентів залучити до науково-дослідницької діяльності; 
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- по-третє, тільки в результаті роботи над першоджерелом студент має змогу 

сформувати свою незалежну точку зору на історичні факти, події, явища, особи; 

- по-четверте, в результаті набутого досвіду студенти будуть об’єктивніше підходити 

до оцінки історіографічних джерел, які несуть на собі відбиток суб’єктивного ставлення до 

подій, які описані. 

Таким чином, першоджерело дає можливість кожному студенту відчути себе 

дослідником, йти своїм власним шляхом аналізу документа; самостійно здобувати знання, 

керуватися тільки своїми враженнями та особистою точкою зору з приводу думок, 

висловлених автором джерела, почуваючи себе вільним від будь-якої ідеологізації. А 

викладач повинен навчити студентів розрізняти інформацію відкриту й закриту, приховану, 

пряму й непряму, актуалізовану й потенційну. 

Аналіз документа здійснюю за допомогою різнорівневих пізнавальних завдань. Цей вид 

роботи ділю на три етапи: 

- перший – інформаційний – проходить на репродуктивному рівні засвоєння 

навчального матеріалу. 

- другий – аналітичний. На даному етапі питання до документа мають бути побудовані 

за правилами ведення евристичної бесіди. Таким чином, на аналітичному етапі студенти 

залучають весь арсенал набутих ними знань з проблеми та спеціальних умінь і навичок, перш 

за все таких як: аналіз, пояснення, порівняння, характеристика, прогнозування, вміння 

робити власні висновки. Завдання на даному етапі, наприклад, «Чи правий був автор, коли 

стверджував, що…», «Яким буде ваш власний аналіз ситуації…», «Прокоментуйте…», 

«Дайте оцінку…». 

- третій етап – творчий. Під час бесіди такого характеру спираюся на студентів, які 

вміють вільно висловлювати власні судження і їх аргументувати, знаходити необхідну 

історичну інформацію, аналізувати та систематизувати її. 

Творчий етап бесіди дає можливість викладачу й студенту застосувати для побудови 

пізнавальних завдань історіографічні документи. Це робить процес навчання різноманітним, 

цікавим та емоційно забарвленим. 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА: 

ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ 

 

Мітус Марина Володимирівна, викладач   

нарисної геометрії та інженерної графіки  

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" 

(м.Маріуполь) 

 

Викладач — професія, затребувана в усі часи. Це той вид діяльності, який 

обговорюється і оцінюється всіма. Ми живемо у мінливому світі, впроваджуються нові 

технології, збільшується обсяг знань. Поступово відходить у минуле традиційна форми 

навчання. В авангарді сучасності —  викладачі-митці, генератори творчих ідей, розробники 

та реалізатори нових навчальних кейсів, активні користувачі та популяризатори інновацій. 

Наздогнати реальність, що швидко змінюється, може лише готовий до таких перегонів. 

Теперішні студенти сприймають світ і себе в ньому по-іншому, вони вже не уявляють свого 

життя без гаджетів, легко знаходять будь-яку інформацію, але водночас не завжди можуть 

дати їй раду. Нерідко вони переконані, що про все вони можуть дізнатися самотужки, будь 

які знання є в інтернеті, а навчальний заклад не так вже і потрібна.  

І саме викладачам  випала нелегка, але цікава місія — змагаючись зі своїми ж 

студентами, змінити їхнє уявлення про освіту, створити умови для розкриття потенціалу, 

сформувати світогляд, і врешті-решт, підготувати їх до життя. Використання новаторських 

методів і підходів особливо важливе зараз, коли ера "стабільності" минулих поколінь 
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завершилася і мало хто береться спрогнозувати навіть те, що може статися найближчим 

часом. 

Педагогічна компетентність - це єдність його теоретичної і практичної готовності до 

здійснення педагогічної діяльності. Зміст психолого-педагогічних знань визначається 

навчальними програмами. Психолого-педагогічна підготовленість складається із знань 

методологічних основ і категорій педагогіки; закономірностей соціалізації і розвитку 

особистості: суті, цілей і технологій навчання та виховання; законів вікового анатомо-

фізіологічного і психічного розвитку особистості. Вона є основою гуманістично 

орієнтованого мислення педагога. Психолого-педагогічні і спеціальні (з предмета) знання є 

необхідною, але недостатньою умовою професійної компетентності. Практичне розв'язання 

педагогічних завдань забезпечують уміння і навички, передумовою яких є теоретико-

практичні і методичні знання. 

Педагогічні уміння - це сукупність послідовно розгорнутих дій, що грунтуються на 

теоретичних знаннях. Частина цих дій може бути автоматизованою (навички). 

Через педагогічні уміння розкривається структура професійної компетентності 

педагога. Зважаючи на те, що розв'язання будь-якого педагогічного завдання зводиться до 

тріади "мислити - діяти - мислити", що збігається з компонентами (функціями) педагогічної 

діяльності та відповідними їм уміннями, В.О.Сластьонін розподілив педагогічні уміння на 

чотири групи. 

1. Уміння "переводити" зміст процесу виховання в конкретні педагогічні завдання: 

вивчення особистості і колективу для визначення рівня їх підготовленості до активного 

оволодіння новими знаннями і проектування на цій основі розвитку колективу й окремих 

особистостей; виділення комплексу освітніх, виховних і розвивальних завдань, їх 

конкретизація і визначення завдання, що домінує. 

2. Уміння побудувати і привести в дію логічно завершену педагогічну систему: 

комплексне планування освітньо-виховних завдань; обґрунтований відбір змісту освітнього 

процесу; оптимальний відбір форм, методів і засобів його організації. 

3. Уміння виділяти і встановлювати взаємозв'язки між компонентами і факторами 

виховання, приводити їх в дію: створення необхідних умов (матеріальних, морально-

психологічних, організаційних, гігієнічних та інших); активізація особистості, розвиток його 

діяльності, яка перетворює його із об'єкта в суб'єкт виховання; організація і розвиток 

спільної діяльності; забезпечення зв'язку із середовищем, регулювання зовнішніх 

незапрограмованих впливів. 

4. Уміння облікувати й оцінювати результати педагогічної діяльності: самоаналіз і 

аналіз освітнього процесу і результатів діяльності педагога; визначення нового комплексу 

стрижневих і другорядних педагогічних завдань. 

Зміст теоретичної готовності вчителя виявляється в узагальненому умінні педагогічно 

мислити, що передбачає наявність у педагога аналітичних, прогностичних, проективних, а 

також рефлексивних умінь. 

Безсумнівно, так же завданням сучасного викладача є вміння побачити і розкрити у 

студента його талант, адже кожна людина особливий по своєму. Лише в хороших руках цей 

учень зможе розкрити і розвинути свій талант. Кожну людину можна порівняти з 

необробленим дорогоцінним каменем. Якщо майстер дасть правильну огранювання і 

відшліфує камінь, то він буде переливатися різними кольорами і прикрасить колекцію 

майстра. 

Підводячи підсумок, зазначу таке: професійний і сучасний педагог - це людина, яка 

любить свою професію - і це центральний момент, адже коли нам подобається робота, ми 

отримуємо моральне задоволення, а все, що ми робимо з любов'ю , дає свої плоди. Головне, 

вчителям бути щасливими і радісними своєю професією, тому що у щасливого педагога учні 

у школі відчувають стан щастя: вони діють, творять, відчувають, що їх люблять і бажають їм 

добра. 
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Досвід, вміння, навичка - все це не менш важливо, однак, якщо людина прийшла в 

педагогічну професію і не прикипів до неї душею, він, з моєї точки зору, не стане по-

справжньому успішним, і , на жаль, не зможе реалізувати себе повною мірою. 

 

З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Івах С.С., викладач І категорії 

Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу 

(м. Харків) 

 

Світова пандемія COVID-19 завдала тяжкого удару не тільки економіці та здоров’ю 

населення, вона ще викрила проблеми он-лайн навчання. Багато хто говорив, що нарешті 

настало майбутнє і віртуальне навчання стає нормою. Минуло кілька місяців, а студенти, 

викладачі і батьки заговорили про необхідність проведення традиційних занять. Онлайн-

освіта під час карантину показала свої обмеження та слабкі сторони. 

Та поряд з навчальною діяльністю тісно йде і виховна робота. Адже виховання молоді – 

це той аспект формування особистості, який не можна просто так відкласти на потім. Навіть 

карантин не може стати перешкодою для проведення заходів, які допомагають студентам 

сформувати правильні цінності та всебічно розвиватися. 

Класні керівники знають всі тонкощі організації виховної роботи. Для них постала 

проблема, як викликати зацікавленість, мотивацію та увагу серед студентів. Окрім 

організації виховних годин за допомогою соціальних мереж, класний керівник повинен 

налагодити і безпеку спілкування студентів в мережі Інтернет. 

З початком запровадження карантину в жовтні 2020 року викладачі циклової комісії 

«Економічних дисциплін та бухгалтерського обліку» Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу почали залучати студентів до виховної роботи за 

допомогою дистанційних засобів навчання. Так, на сайті коледжу під керівництвом 

заступника директора з виховної роботи Бєлік Т.А. кожного тижня розміщувалася 

інформація згідно плану виховної роботи в коледжі.  Ці виховні заходи супроводжувалися 

презентаціями, відео-роліками. Зокрема, студенти з класними керівниками ознайомилися з 

такими темами: «Шляхами подвигу та слави», «Сила та воля – звільнена доля» , "Мова рідна, 

слово рідне. Хто їх забуває, той у грудях не серденько - тільки камінь має" (до Дня 

української писемності та мови), « Невгасима свіча пам’яті» (до Дня Гідності та Свободи), 

"Моя професія - найкраща" , Чорнобильські дзвони", "Українська держава та її символи" та 

інші. Крім національно-патріотичного виховання значна увага приділялася і безпеці 

студентів і Інтернеті. Були проведені такі виховні години: «Мережева самотність і 

суїцидальні тенденції підлітків», «Поради студентам щодо безпеки спілкування в Інтернеті». 

Класні керівники залучали студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі «Стоп 

COVID-19», де студенти були нагороджені грамотами за призові місця, сертифікатами за 

участь у конкурсі, а класні керівники були нагороджені Подяками за підготовку студентів. 

Студенти та викладачі також були присутні на онлайн-екскурсії «Виставками живопису 

і фото», яка була проведена в обласному центрі культури і мистецтва. Студенти мали змогу 

ознайомитися з роботами своїх одноліток та земляків. Дуже цікавими та пізнавальними були 

онлайн-тури  в віртуальні музеї світу. Студентам були надані посилання на Інтернет-ресурси 

і вони разом з класними керівниками ознайомилися з Лувром, музеями Ватикану, 

Британською Національною Галереєю, Театром-музеєм Далі, Національним Музеєм в 

Вашингтоні, Музеєм мадам Тюссо, Білим Будинком та ін. 

Студенти всіх курсів були залучені і до дистанційної навчально-методичної роботи. 

Разом з науковими керівниками вони були учасниками різних Всеукраїнських учнівсько-

студентських науково-практичних конференції. В онлайн-режимі були проведені бізнес-ігри, 

турніри, олімпіади за участі команд Харківської області. 

http://hdadk.kharkov.ua/files/vihovni_zahod_sidak.doc
http://hdadk.kharkov.ua/files/vih_godina.docx
http://hdadk.kharkov.ua/files/vih_godina.docx
http://hdadk.kharkov.ua/files/vih_godina.docx
http://hdadk.kharkov.ua/files/vihovni_zahid_DenGidnosti.docx
http://hdadk.kharkov.ua/files/GodinaJaloba.pptx
http://hdadk.kharkov.ua/files/simvolika.doc
http://hdadk.kharkov.ua/files/vihovn_zahid_suicid.docx
http://hdadk.kharkov.ua/files/vihovn_zahid_suicid.docx
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Поруч з проведенням виховної роботи, класні керівники налагоджували і спілкування з 

батьками в онлайн-форматах. Дистанційно проводилися батьківські збори, батьківський 

всеобуч «Роль сімʼї у вихованні особистості», анкетування серед батьків «Джерело 

моральних цінностей – сімʼя».  

Отже, протягом карантинного періоду майже всі студенти були залучені до виховного 

процесу, мали певні обов’язки і були залучені до різноманітної навчально-виховної роботи. 

Діяльність класних керівників за допомогою заступника директора з виховної роботи можна 

вважати результативною. Між усіма учасниками навчального процесу сформувалися нові 

взаємовідносини і виховна робота відбувається у повній мірі. 

 

ФОРМУВАННЯ «М’ЯКИХ» НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ  

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Мачуліна І. І., кандидат соціологічних наук, 

доцент Дніпровського державного технічного університету 

(м.Кам'янське) 

  

Сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства, пов’язані з його 

модернізацією, пред’являють нові, більш високі вимоги до сучасного фахівця, а також до 

його рівня та якості знань. Сучасний фахівець повинен не тільки володіти професійними 

компетенціями, але і здатний нестандартно, творчо, інноваційно мислити, вміти працювати в 

команді, вирішувати проблемні ситуації, брати на себе відповідальність, швидко реагувати 

на виклики сучасності, мати здібність переконувати або йти на компроміс тощо. Отже, 

зростає потреба в досконалому володінні так званими «м’якими» навичками, що є 

об’єктивною вимогою сучасного ринку праці.   

«Soft skills» – поняття, яке відноситься до емоційного інтелекту людини, свого роду це 

перелік особистих характеристик, які так або інакше пов’язані з ефективною взаємодією з 

іншими людьми. Це навички, прояв яких достатньо важко виявляти, безпосередньо 

визначати, перевірити, наочно демонструвати. До цієї групи належать індивідуальні, 

комунікативні та управлінські навички. Поняття «soft skills» пов’язане з тим, яким чином 

люди взаємодіють між собою, тобто ці навички необхідні як для повсякденного життя, так і 

для професійного [1]. 

В теоретичному плані «м’які» навички («soft skills») треба відрізняти  від «жорстких» 

(«hard skills»), які більше пов’язані з формальною складовою освітньої програми,  із знанням 

фундаментальних та спеціальних дисциплін, здобуттям такої підготовки, яка необхідна при 

виконанні завдань професійного характеру. 

Отже, формування фахівця у закладах вищої освіти потрібно розглядати комплексно, 

враховуючи всі складові впливу освітнього процесу на особистість. Разом з тим, сьогодні, в 

умовах вимушеного дистанційного навчання, що пов’язано з пандемією COVID-19, маємо 

певні труднощі із реалізацією цього завдання.  

Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та 

студентів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі 

[2, с. 491].  

Серед переваг дистанційного навчання можна відмітити наступне. Такий вид освіти дає 

студентам можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку й 

консультації викладачів, відео-лекції в режимі online, віртуальні тренажери та інші 

технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання. Необхідно 

відзначити, що саме дистанційна освіта відкриває здобувачам доступ до нетрадиційних 

джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно нові 

можливості для знаходження і закріплення різних професійних навичок. Також, безперечною 

перевагою є можливість індивідуалізації навчання, вибір бажаного темпу та швидкості 
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отримання знань. Як бачимо, всі переваги такого виду навчання можуть бути використані 

для розвитку професійних навичок.  

Але як бути з формуванням та розвитком «м’яких» навичок? Чи в достатній мірі 

дистанційне навчання спроможне реалізувати це завдання? На наш погляд, така форма освіти 

не може повноцінно впливати на формування таких якостей сучасного фахівця, як вміння 

спілкуватися, налагоджувати контакти, розвивати творчий потенціал, працювати в колективі, 

оскільки не дає можливості «живого» спілкування.  

Тут треба наголосити на тому, що період навчання у ЗВО – це важливий етап 

соціалізації студента, він передбачає формування особистості в умовах соціокультурного 

простору університету шляхом засвоєння в ході виховання і навчання. Студенти 

накопичують і перетворюють власні цінності й орієнтації, вибірково вводять у свою систему 

поведінки ті норми і правила, які прийняті в колективі, суспільстві. Процес соціалізації 

включає також освоєння молоддю культури людських відносин і суспільного досвіду, 

соціальних норм і ролей, нових видів діяльності та форм спілкування [3, с. 47]. Отже, саме 

соціокультурне середовище закладу освіти є необхідною умовою і чинником успішної 

адаптації людини до певного культурного середовища, а через нього – до суспільства в 

цілому.  

Під час навчання у навчальному закладі, здобувач бере участь в різноманітних гуртках, 

спілках, наукових товариствах, студентському самоврядуванні тощо. Така діяльність у 

різних студентських, молодіжних ініціативах допомагає вдосконалювати комунікативні 

навички та брати на себе відповідальність за рішення. Спочатку формуються навички та 

вміння налагодити спілкування в соціокультурному середовищі навчального закладу, а потім 

вже і в професійному середовищі та в суспільстві.  

Отже, формування фахівця в умовах дистанційного навчання має як переваги, так і 

недоліки. В сучасних умовах більш прийнятною є змішана форма освіти, яка поєднує «живе» 

спілкування в соціокультурному середовищі навчального закладу з елементами дистанційної 

освіти.   

 

РОЛЬ НЕОЛОГІЗМІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ  

У СУЧАСНОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТІ 

 

Карачова Д.В., кандидат філологічних наук,  

старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу  

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

Агібалова Т.М., кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу  

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

Мирошниченко В.М., кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу  

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(м. Харків) 

 

Постановка проблеми. Сучасний світ, який тяжіє до наповнененості різними 

вражаючими технічними досягненнями в галузі медицини, прагне до інновацій та наукових 

проривів під потужним натиском сучасних світових глобалізаційних процесів. Щороку 

дослідники та науковці, які працюють у цій галузі, роблять різноманітні відкриття, які 

можуть перевернути світ науки і забезпечити величезні можливості для людей, які раніше 

вважалися нездатними вести нормальне життя. Сучасна медична сфера характеризується 

значним поштовхом у технічному прогресі, адже попит на новітні досягнення з кожним 

роком набирає обертів. Це відображається на лексичній складовій різних мов світу, оскільки 

наукові відкриття можуть не тільки збагатити технічну складову науки, але й суттєво 

сприяти поповненню лексичного запасу мови. Щороку з’являється все більше новоутворених 
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лексичних одиниць (неологізмів), які потребують ретельного вивчення та дослідження їх 

впливу на сучасний лексичний запас різних мов світу. 

Аналіз публікацій за темою. Тема перекладу неологізмів є досить актуальною у наш 

час, тому багато науковців працюють у цій галузі лінгвістичних досліджень. Серед сучасних 

дослідників, які працюють у цій галузі перекладу, можна згадати такі імена, як Гармаш О.Л., 

Заботкіна В.І., Колодяжна Т.Ю., Козаченко І.В. та ін. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ тяжіє до нових відкриттів та винаходів. На 

нашу думку, після комп’ютерних технологій медична сфера займає друге місце за 

поширеністю наукових винаходів. Це значним чином сприяє поповненню лексичного запасу 

мови, адже сучасні винаходи активно супроводжуються появою великої кількості 

неологізмів. На думку Колодяжної Т.Ю., неологія як термін розглядається вченими досить 

двобічно: «З одного боку, це наука про нові явища та нові мовні одиниці в мовній системі, 

яка має міжнародний характер, оскільки поява нових лексичних одиниць очевидна для 

багатьох мов. З іншого боку, неологія набуває національної специфіки коли він 

розглядається як сукупність пухлин на певній мові, їх особливості та фактори, що впливають 

на розвиток мовної системи». Центральним поняттям в неології є неологізм, «головною 

рисою якого є новизна лексичної одиниці в суспільній свідомості протягом певного періоду. 

Існує багато різних визначень терміну «неологізм»,  але всі вчені посилаються на неологізм 

як на нове слово, що з’явилося в мові внаслідок різноманітних змін у суспільстві та нових 

значень існуючих слів». У нашому дослідженні ми спиралися на останню інтерпретацію 

цього поняття. 

За останні роки область протезування зазнала величезного прогресу та динамічного 

руху. Сучасні вчені намагаються винаходити не просто протези, а «розумні» протези, які 

повністю відтворюватимуть роботу втраченої кінцівки. Серед найбільш поширених та 

актуальних наукових відкриттів сучасного світу є: 

- новітні методи протезування (наприклад, сучасна біонічна рука i-limb, біонічні 

протези ніг BiOM Ankle …) ; 

- трансплантація біонічних органів (наприклад, різноманітні протези серця як 

mechanical valves, stentless bioprostheses…) 

Таким чином, сучасна наука пропонує нам все більше інноваційних розробок, які 

спричиняють появу великої кількості неологізмів. Тому є надзвичайно важливим розглянути 

цю проблему більш детально саме в аспекті перекладознавства.  

Висновки. У сучасному глобальному розвитку науково-технічного прогресу існує 

гостра потреба у забезпеченні адекватного перекладу у сфері сучасних наукових медичних 

досягнень та винаходів. З кожним роком зростає кількість новоутворених лексичних 

одиниць, які потребують відповідного перекладу, а в більшості випадків також і пояснення 

новоутвореного неологізму. Це спричиняє значний попит на їх переклад, оскільки передача 

значення сучасних неологізмів у сфері медицини може вважатися однією з найактуальніших 

галузей перекладознавства. 

 

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

Стєпнова Н.І., викладач I категорії  

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Анотація: стаття присвячена вирішенню проблемі пошуку ефективних засобів 

активізації пізнавальної діяльності студентів; запропоновано класифікацію підходів, 

проаналізовано найпоширеніші методи активації навчання здобувачів освіти. 
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Економічна освіта в Україні поступово набуває свого розвитку. Суспільно-політичні, 

економічні перетворення в нашій країні за останнє десятиліття висунули на перший план 

особистісно-орієнтований підхід у навчанні.  

Різноманітні засоби активізації пізнавальної діяльності учнів було обґрунтовано в 

працях багатьох українських педагогів, зокрема О. Білецького, Б. Грінченка, О. Музиченка, 

О. Потебні, В. Помогайби, С. Русової та ін.  

Співвідношення певної сукупності факторів (мотивів, емоційних станів, очікувань 

тощо) викликають ту чи іншу форму активності особистості, спрямованої на зовнішній світ, і 

у ході економічної освіти, що передбачає отримання, вдосконалення економічних знань, 

реалізацію свого «Я» у сфері економіки. Результати опитувань студентів - виявляють, що 

часто при вступі  абітурієнт не має певного уявлення про свою майбутню професію. Тому 

надзвичайно важливу роль для активізації прагнень і мотивів відіграють викладачі. Слід 

зауважити, що для деяких студентів запрацьовують націоналістські мотиви: прагнення жити 

в економічно розвинутій Україні, підняти економіку країни за допомогою власних знань, 

зусиль, узгодженості між індивідами та суб’єктами господарювання.  

Ринкова економіка сьогодення вимагає (незалежно від наших бажань) іншого 

економічного мислення. Людина починає усвідомлювати не тільки цінність свободи вибору, 

а й ту відповідальність, яка пов’язана з цим вибором. Наприклад, приймаючи рішення 

зайнятися бізнесом чи працювати за наймом, людина обирає власну долю й долю своїх 

близьких. Тож важливо вчасно сформувати  економічну поведінку наших студентів, що 

характеризується поняттям «ефективність» і безумовно, має бути  раціональною , тобто 

сприяти мінімізації витрат і максимізації чистої вигоди, що вкрай важливо в ринкових 

умовах жорсткої конкуренції і в тому числі на ринку праці для наших випускників. Саме для 

вирішення такої проблеми в своїй діяльності я широко використовую проектні технології. В 

перекладі з латини «проект» означає «кинутий вперед».  

На сьогодні це один з найперспективніших напрямів системи освіти, для формування 

всіх необхідних життєвих компетенцій що легко пов'язати з реальним життям. 

Метод проєктів — освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному 

зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок 

завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.  

Дієвим інструментом активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти є 

методологія проектного дизайну (проектного мислення), орієнтованого на людину (НSD – 

HUMAN CENTERED DESING) - розробка проекту для вирішення проблем та задоволення 

людських потреб. Викладач під час заняття виступає в ролі тренера/фасилітатора, що 

спрямовує студентів, що на активний пошук варіантів щодо вирішення людських 

проблем/потреб,  допомагає їх перетворити на підприємницькі ідеї та моделювати в бізнес-

пропозиції (проекти).  

Приклад практично орієнтованого проектування  і водночас творчого це робота з бізнес 

плануванням господарської діяльності. Зазвичай така творча робота є підсумком вивчення 

дисциплін підприємництво, комерційна робота основи економічної діяльності та економіка 

підприємства. Студенти зазвичай із задоволенням виконують таку роботу, бо за принципами 

свободи підприємництва обрають таку ідею проекту господарювання, яка саме їм цікава. 

Активації навчально-пізнавальної діяльності ефективно сприяє фінансово-економічна 

гра «Життєвий капітал», спеціально розроблена з урахуванням сучасних ринкових умов 

України з відповідними актуальними кейсами, та рекомендована МОНУ  до інтеграції в 

освітній процес саме для основ економіки та формування фінансової грамотності і 

економічного мислення і відповідно економічної поведінки. Це такий потужний симулятор 

управління життєвими ресурсами доходами, витратами, а, головне можливостями інвестицій 

та створенням приватного бізнесу. Водночас гра розвиває і командну і особисту 

відповідальність за прийняття рішень і, таки звісно не абиякий інтерактив.  

Дослідницькі проекти добре поєднувати з науковою роботою. Важливо підібрати таку 

тему, яка особисто близька до самого студента і яку можна перетворити в проблему, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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відпрацювавши механізм її вирішення. Тобто створити ситуацію співпричетності юного 

дослідника і значущості його проекту. Наприклад, знайти для нашого місця шляхи, що 

допоможуть вирішити проблему питної води та водопостачання, або запропонувати варіанти 

вирішення проблеми інтеграції Маріуполя в глобальну транспортну мережу, або знайти 

резерви зростання доходів місцевого бюджету на поточний рік.  

 Самовираження має особливе значення для кожної людини, а в перехідній економіці 

України воно потребує неабияких знань, підкріплених матеріальними можливостями. За 

останні кілька десятків років виникли принципово інші — так звані «активні» методи 

навчання.  

Для активації інтересу у навчанні економіки також доцільно використовувати, 

наприклад, такі основні підходи:  «ефект новизни», «ефект уяви»; «ефект змін»; «ефект гри». 

Специфіка і «щільність» економічних дисциплін вимагають від студентів особливої 

ретельності й високого рівня організованості при підготовці до проведення такої роботи. 
Цьому допомагають різноманітні навчальні комплекти для проведення імітаційних методів 

навчання, впровадження комп’ютерних програм, системи професійних задач, проходження 

навчальних практик.  

Різноманіття навчальних методів надає можливість будь-якому викладачу досягти 

високого рівня ефективності навчання, обравши будь-який метод, але важливим фактором у 

викладанні економіки залишається уподобання викладачів та студентів, що зумовлює їх 

вибір та ефективність навчання. Деякі студенти та викладачі природжені слухачі та оратори, 

деякі – гарні співбесідники, а деяким зручніше за все навчатися та навчати під час активних 

вправ у групах. Вибір необхідного методу викладання для активного зацікавлення студентів 

у навчанні, який здатний охопити декілька занять, або декілька хвилин, може стати 

особливим плідним доповненням до ефективного викладання та більш захопливого 

навчання. Важливо сфокусуватись на формуванні у здобувачів освіти важливих навичок 21 

століття розвитку кар’єри і досягнення успіхів в бізнесі та громадському житті,  таких як: 

вирішення проблем, аналітичне, підприємницьке, критичне, творче та дослідницьке 

мислення, комунікативні навички, робота з цифровими технологіями, тощо.  

 

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

 У ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ  

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Литвиненко І.Ф., викладач вищої категорії, викладач – методист  

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 
 
Основним комунікаційним засобом людини є мова, а одним з факторів формування 

професійного іміджу особистості є мовленнєва компетенція. 

Вона полягає у використанні одиниць мови, закономірностей їх функціонування і 

законів оперування ними для побудови різноманітних висловлювань – від найпростішого 

вираження почуття до передачі інтелектуальної інформації. Саме у сфері мовленнєвих 

реалізацій виявляється своєрідність національної мови. Оволодіння мовленнєвою 

компетенцією підводить особистість до адекватних мовленнєвих дій, готує її до мовленнєвої 

практики в умовах природного спілкування.  

Мовленнєва компетентність означає готовність і спроможність особистості адекватно й 

доречно використовувати мову в конкретних ситуаціях буття (висловлювати власні думки, 

бажання, наміри, прохання тощо), застосовуючи при цьому як мовні, так і позамовні (міміка і 

жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності. 

Курс української мови передбачає формування у здобувачів освіти комунікативної 

мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної компетенції. Сучасний студент – це, 

передусім, національно свідома особистість, носій рідної мови, культури, людина, яка 
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володіє певною сукупністю знань з мови та вміє творчо використовувати їх у різних видах 

мовленнєвої діяльності. 

Таким чином, мовленнєву компетенцію можна розглядати як загальне комплексне 

поняття, що свідчить про рівень навчальних досягнень з мови та мовленнєвого розвитку 

студента. Тому підхід до навчання мови, з боку викладача, має бути компетентнісний, 

спрямований на розвиток  внутрішніх мотивів здобувачів освіти до навчально-пізнавальної 

діяльності, адже, якщо у студента бідний внутрішній світ, духовний світогляд, то він не має 

про що говорити, в нього немає потреби займатися творчою мовленнєвої діяльністю. 

Отже, всі ці вимоги орієнтують викладача на щоденне використання у своїй 

професійній діяльності перспективних педагогічних технологій, добір ефективних методів 

формування компетентної мовної особистості.  

Як засіб підвищення грамотності студентів на заняттях української мови можна 

розглядати завдання, пов’язані з письмовим редагуванням. Суть таких вправ полягає в тому, 

що, проаналізувавши вихідний навчальний матеріал, студенти  вносять в нього відповідні 

корективи і зміни. Такі вправи мажуть бути направлені як на вивчення і  закріплення 

навчального матеріалу (правил) так і не відпрацювання вимог лексики, орфографії, 

пунктуації тощо.  

Показником мовленнєвого розвитку студентів є також їхні усні повідомлення і 

доповіді, письмові твори, самостійні творчі роботи тощо. Саме під час виконання таких 

завдань і виявляється рівень можливості користуватися наявним запасом слів, вміння 

правильно будувати різні типи речень, правильно розставляти розділові знаки тощо.   Під час 

підготовки до написання власного висловлювання (що є складовою частиною зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови) використовую метод хаотичного розташування 

речень (так званий деформований текст), які необхідно розставити у правильній 

послідовності, відновивши зміст тексту і структуру, яка висувається до власного 

висловлювання на ЗНО. Корисними є також вправи із запропонованим початком твору, який 

треба на власний розсуд закінчити; ситуативне моделювання, проведення на заняттях і в 

позанавчальний час мовних вікторин, турнірів та аукціонів, розв’язування кросссенсів тощо.  

Цікавими є форми роботи, що спрямовані на відпрацювання усного мовлення. 

Проведення на заняттях дебатів, дискусій, складання діалогів з різних тем, перевтілень у 

ведучих популярних програм дають змогу збільшувати лексичний запас студентів, 

виховують у них вміння публічного виступу, встановлення і збереження контакту з 

аудиторією, толерантного ставлення до співрозмовника, що є необхідною соціокультурною 

складовою. 

Такі форми роботи дають змогу не тільки засвоїти програмовий матеріал, але зробити 

це у цікавій, нестандартній формі. Роботу над поліпшенням грамотності студентів вважаю 

першочерговою і основною задачею.  Заняття будую на підставі рівноправного партнерства, 

адже кожна думка, висловлена студентам має право на існування, а мета діяльності 

викладача створити ситуацію довіри та успіху, бо тільки за таких обставин студент здатен 

повірити у свої можливості.  

 Методичний спектр викладача-філолога надзвичайно широкий, спроможний 

оптимально забезпечити вироблення мовленнєвих і комунікативних компетенцій студентів, а 

також створити належні умови для саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації 

особистості. 

Формуючи компетентну особистість, викладач повинен:  закласти міцний фундамент –  

збагатити знаннями; дати обсяжний словниковий запас; навчити вільно висловлювати думки; 

виробити вміння аналізувати, синтезувати, класифікувати події й оцінювати їх, мати на все 

власну думку;  навчити орієнтуватися у великому потоці інформації, вибирати з нього 

основне. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЬЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ 

 

Краснопьоров Р.М., викладач вищої кваліфікаційної категорії  

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Усі ми так чи інше використовуємо інформаційні комп’ютерні технології в своєї 

роботі. Хтось використовує електронну почту, хтось гугл диск, хтось соціальні мережі, 

мультімедіапроектор та інше.  

Інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні 

напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові 

перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма 

освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним 

освітнім програмам. 

Розповідаючи про особливості дистанційних технологій навчання, можна відзначити, 

що даний вид навчання підходить не для всіх. Система підготовки в українських школах не 

зорієнтована на формування самостійності в учнів, а іноді людині дана технологія просто не 

підходить. Потенціал дистанційних технологій оцінюється високо. Однак до можливої 

заміни традиційних технологій дистанційними поки що ставляться обережно. Як свідчать 

практика й ряд досліджень, тенденція навчання чітко розвивається в напрямку змішаного 

навчання. Під змішаним навчанням (blended learning) прийнято розуміти об'єднання 

формальних засобів навчання - роботи в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу - з 

неформальними, наприклад, обговоренням за допомогою електронної пошти й інтернет-

конференцій. Змішана форма навчання органічно з'єднує в собі як денні, так і дистанційні 

форми навчання.  

Питання використання он-лайн платформ для освітнього процесу завжди було на часі. 

Кожна така система має свої плюси і мінуси. З моєї точки зору платформа G Suite education 

компанії Google, об’єднує  в собі більше плюсів ніж мінусів. Тому в нашому коледжі 

використовують саму цю платформу. В своїй роботі я розглянув можливості платформи. 

Компанія Google дозволила використовувати платформу як окремому викладачу самостійно 

так і цілому освітньому закладу. На жаль, не дивлячись на великі плюси, як на мій погляд є 

істотні недоліки. В системі відсутній безкоштовний математичний редактор. Це досить 

ускладнює набір завдань з математичних дисциплін. Цю проблему кожен вирішую по 

різному. На мою думку, використання платформ дистанційної освіти у майбутньому буде 

невід’ємною частиною освітньої послуги. Тому це питання буде і далі актуально.  

 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗФПО  

В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ І/АБО ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Тесленко Г.В., викладач вищої кваліфікаційної категорії 

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м. Маріуполь)  

 

Анотація: У статті представлені умови ефективного застосування технологій 

діджиталізації  дистанційної освіти в діяльності викладача системи додаткової освіти в 

ЗФПО. Наведено віртуальні середовища, платформи і сервіси, які виступають освітніми 

інструментами при взаємодії зі слухачами в дистанційному режимі. 

Інформаційно-цифрова цивілізація формує покоління “z”  та «α» здобувачів освіти, які 

у вільному доступі до сприйняття всього прогресивного і нового, легко адаптуються до 

перманентно мінливих технологій, швидко освоюють різні гаджети. У зв'язку з цим одна з 

центральних завдань системи додатково і дистанційної освіти педагогічних кадрів полягає в 
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становленні готовності викладача до освітнього взаємодії з сучасним «цифровим» 

здобувачем освіти. В значній мірі цьому сприяє освоєння  викладачами дистанційних форм 

навчання в процесі своєї освіти. 

Обов'язковий базис дистанційного навчання в цілому і фахівців освіти зокрема 

складають добре розвинена IT-інфраструктура, кваліфікований кадровий ресурс, якісне 

науково-методичне забезпечення. 

Вдалим технологічним рішенням є комбіноване використання варіативних віртуальних 

освітніх середовищ (ВОС) Google Classroom. ВОС включають в себе засоби створення 

контенту, управління ним і процесом навчання, що дозволяє організувати доступ до 

навчальних матеріалів, опосередкованого комунікаційному простору безперервної 

мережевий підтримки освітнього процесу. Можливості ВОС дозволяють надавати 

дистанційні аналоги реальним навчальним контактам, створювати умови для повноцінного 

віртуального взаємодії учасників освітнього процесу в рамках певного дистанційного курсу. 

Одним з актуальних трендів організації дистанційного навчання виступає міграція в 

онлайн, що актуалізує звернення викладачів системи додаткової освіти дорослих до 

широкого спектру платформ створення і проведення вебінарів (BigBlueButton, Pruffme, IVA 

MCU, Zoom, Skype, Navek Meet, Discord, Peregovorka.by тощо). Можливість нехай навіть 

технічно опосередкованого спілкування між викладачем і слухачами особливо важлива для 

додаткової освіти. 

У форматі онлайн-навчальних занять можна використовувати практично всі засоби 

управління пізнавальною діяльністю здобувачів освіти; провести обмін досвідом, групове 

обговорення тієї чи іншої навчальної теми, актуальної проблеми, широкої палітри ситуацій, 

що виникають в процесі вивчення спецдисциплін; організувати поточний контроль, 

опитування, інтерактивне голосування; дати відповіді на запитання слухачів та коментарі до 

виконання завдань. 

Якість дистанційного освітнього процесу у багато визначається якістю пропонованих 

для освоєння слухачами електронних освітніх ресурсів (ЕОР). В наслідок це значущим 

інструментом розробки освітнього контенту при організації дистанційного навчання є 

онлайн-сервіси для створення викладачами авторських ЕОР: онлайн-презентацій (Google 

презентації, Emaze і ін.), Ментальних карт (mindmeister, mindomo і ін.), Інтерактивних 

завдань-тренажерів (LearningApps, mQlicker, Triventy і ін.), веб-квестів (Learnis, Zunal і ін.) і 

т. д. 

Для забезпечення якості дистанційної освіти важливе значення має автоматизація 

інформаційного супроводу освітнього процесу за допомогою електронної бібліотеки web-

формату. Звісно ж, що інваріантними модулями подібної бібліотеки виступають електронний 

каталог з проблемно-орієнтованими базами даних, web-навігаційна система, оснащена QR-

кодами і гіперпосиланнями на електронні ресурси освітньої спрямованості.  

Таким чином, застосування технологій дистанційної освіти не тільки дозволяє зробити 

освітній процес в системі додаткової освіти здобувачів освіти більш гнучким, зручним, 

доступним, а й сприяє розвитку інформаційної компетентності як професійно-особистісної 

характеристики майбутніх фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

так і побудови ними індивідуальних траєкторій цифровий адаптації. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

Кіор К.К., викладач першої категорії  

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м. Маріуполь)  

В сучасних умовах дистанційне навчання вийшло на передовий план в школах, 

коледжах, університетах. Суспільство усвідомило, що у дистанційного навчання є як певні 

освітні перспективи, так і обмеження. 
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Розвиток системи дистанційної освіти передбачає реалізацію дистанційних технологій 

навчання в інтеграції з уже сформованими формами навчання, очної та заочної. Але 

практична реалізація цієї концепції зіткнулася з низкою труднощів: недостатня оснащеність 

вузів матеріально-технічним забезпеченням, дефіцит бюджетного фінансування, відсутність 

інтернет-з'єднання і спеціальних комп'ютерних серверів, мала кількість персональних 

комп'ютерів. 

Крім оснащення комп'ютерними засобами інформаційних технологій, робота в галузі 

дистанційного навчання вимагає дуже ґрунтовного і якісного опрацьовування педагогічної 

технології навчання, яка включає в себе розробку дидактико-методичного комплексу з 

управління навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Підготовка та створення навчальних матеріалів повинні включати і відпрацьовану 

дидактико-методичну систему, і психологічний аспект розвитку продуктивності 

інтелектуальної діяльності. В даний час тільки ведуться дослідження, що глибоко і всебічно 

розкриють психологічні умови організації дистанційної освіти. 

Основними факторами, що впливають на успішність результатів навчання є: 

- особистісні характеристики учнів (сила волі, наполегливість, загальний рівень 

інтелекту і т.п.); 

- наявність пізнавальної мотивації; 

- встановлення позитивного емоційного контакту з викладачем; 

- наявність різних варіантів постійного контролю знань 

- наявність початкових знань, як в предметній області, так і в області комп'ютерних 

телекомунікацій, що є технологічною основою дистанційної освіти; 

- вік здобувача освіти. 

При навчанні студентів в коледжі перший фактор не є домінуючим, так як особистість 

в цьому віці можна вважати ще не цілком сформованою. Прояв вольових якостей в навчанні 

тісно пов'язан з мотиваційної сферою людини. Незважаючи на те, що інтерес до отримання 

освіти відноситься до групи домінуючих інтересів, він носить не пізнавальний, а здебільшого 

формальний характер (одержати не знання, а позитивну оцінку). Це пов'язано з 

недостатньою усвідомленістю у студентів важливості навчання, вони погано уявляють собі 

свою подальшу професійну діяльність і область застосування отриманих знань. Завданням 

викладача є пробудження мотивації навчання, інтересу до пізнавальної діяльності, предмету, 

обраної професії. Виділяється два типи мотивації - внутрішня і зовнішня. Основними 

елементами зовнішньої мотивації є так звані «зовнішні важелі впливу», які викликають дію 

певних мотивів. Це і вчення по необхідності, вчення заради кар'єрного росту, вчення під 

тиском і ін. Часто такі мотиви є недовготривалими, нестабільними, поверхневими. 

Тривалішою є внутрішня мотивація. Розвиток і підтримка внутрішньої мотивації - одна з 

основних задач навчання із застосуванням інформаційних технологій, тому що працює не 

стимуляція, а внутрішнє спонукання, мотивація виявляється не внесеною в навчання ззовні, а 

є прямим породженням самого методу навчання. 

Щоб підтримати і посилити внутрішню мотивацію студента необхідно адаптувати 

пропонований матеріал з дисципліни до індивідуальних психологічних особливостей 

студентів, зробивши його більш цікавим, легшим до сприйняття, налаштованим на 

ефективну роботу. Як приклад, можна запропонувати застосування методів активного 

навчання - ділових ігор та кейс-технологій. В умовах дистанційного навчання ділові ігри 

можна втілювати в онлайн-квестах, багаторівневих онлайн-тестуваннях, аналізі відео-

роликів з виробничими ситуаціями та інше. 

На результат навчання також впливає встановлення позитивного емоційного контакту з 

викладачем. Цього можна досягти організацією персональної підтримки студентів - 

консультації по відео-зв'язку, чати, голосові повідомлення, соц.мережі, моніторинг 

виконання завдань, відповідність рівня складності завдань до рівня студентів. 
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Наявність різних варіантів постійного контролю знань формує необхідність постійної 

підготовки по предмету. Контроль знань в дистанційному навчанні представляє деякі 

складності (неефективність репродуктивного навчання і відповідного контролю знань й ін.).  

При викладанні електротехнічних дисциплін пропонується використовувати такі види 

контролю: письмові завдання, реферати в електронному вигляді, мультимедійні презентації, 

відеоролики, автоматичне тестування в онлайн-режимі, аналітичні огляди.  

Автоматичне тестування включає перевірку знань на трьох рівнях: знання фактів (що 

потрібно робити), знання процедур (як потрібно робити), стратегічне розуміння (навіщо і 

чому потрібно робити саме так). 

Важливим елементом успішного навчання також є наявність початкових знань по 

предмету. Це полегшує подальше його засвоєння. Говорячи про комп'ютерну підготовку 

студентів, треба відзначити, що більшість студентів мають достатні знання в області 

інформаційних технологій. 

Віковий фактор впливає на швидкість запам'ятовування матеріалу і осмислення змісту. 

При викладі нового матеріалу і складанні контрольних завдань по електротехнічним 

дисциплінам пропонується використовувати короткі відеоролики, завдання з кольоровими 

ілюстраціями, віртуальні 3д-моделі обладнання, мультимедійні презентації, анімаційні 

ролики. 

Таким чином, дистанційне навчання, що включає застосування різних педагогічних 

технологій у віртуальному середовищі, дозволяє подолати багато проблем і досягти високого 

рівня успішності навчання, підвищення мотивації та стійкого інтересу до професії, розширює 

аудиторію, дає можливість задовільнення індивідуальних освітніх потреб і реалізації 

творчого потенціалу студента. 

Психолого-педагогічні особливості дистанційного навчання складаються з специфіки 

віртуального середовища, особливостей взаємодії в цьому середовищі і організації 

інформації в умовах віртуальної взаємодії. Ці особливості зумовлюють організацію даної 

форми навчання, засоби і методи навчання, а також форми контролю та оціночну діяльність. 

В даний час інформаційні технології і віртуальне середовище мають великий потенціал у 

розвитку освіти. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Хоменко В.І., кандидат технічних наук, викладач-методист, 

викладач вищої категорії Придніпровського державного металургійного коледжу  

(м.Кам'янське) 

 
Анотація. Здійснено аналіз сучасного програмного забезпечення та впровадження 

моделей змішаного навчання з урахуванням практичного досвіду роботи викладача Хоменка 

В.І. – для підготовки фахового молодшого бакалавра (спеціаліста), в зв’язку з 

впровадженням сучасних інноваційних технологій навчання за рахунок комп’ютерного 

забезпечення в закладах вищої освіти України. 

Вступ. Сучасні тенденції в реформуванні системи освіти в Україні пов’язані в 

основному з невідповідністю рівня засвоєних знань і набутих умінь випускників закладів 

вищої освіти (ЗВО) з вимогами і потребами суспільства у фахівцях, конкурентоспроможних 

на ринку праці. 

Адаптація здобувачів освіти до змін в освітньому процесі в умовах змішаного навчання 

з використанням комп’ютерного та програмного забезпечення в новітніх реаліях технічного 

розвитку суспільства є невід’ємною частиною підготовки сучасного фахівця. 

Постановка проблеми. Покращення якості освітнього процесу для здобувачів освіти з 

впровадженням інноваційних технологій при змішаному навчанні.  

Задачі досліджень: 
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- поєднання вивченого теоретичного курсу з сучасними інноваційними технологіями 

навчання –  відеоконференції за допомогою програм ZOOM та Meet, спілкування за 

допомогою Messenger: Telegram, Viber; використання інформаційного сайту кандидата 

технічних наук, викладача вищої категорії Хоменка Віталія Івановича та електронної пошти 

викладача.  

-  навчити студентів користуватись програмним забезпеченням для виконання тестових 

завдань за допомогою електронних ресурсів, зокрема Сlasstime, Сlassroom, Online Test Pad та 

інших. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти: 

1. Критеріями активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти є 

формування пізнавального інтересу, збільшення активності в процесі навчання, наявність 

ознак пізнавальної активності, використання нових технологій та засобів технічного 

забезпечення. 

2. З поняттям активізації навчальної діяльності межує поняття інтенсифікації навчання 

як вишукування можливостей передачі здобувачам освіти (студентам) зростаючого обсягу 

інформації при незмінній тривалості навчання. 

Для активізації процесу навчання можна використовувати, так звані, проблемні лекції, 

коли студенти самостійно після прослуховування матеріалу дискутують з приводу переваг і 

недоліків, наприклад, різних видів схем електропостачання (радіальної і магістральної), або 

аналізуються переваги і недоліки машин змінного струму і машин постійного струму. 

З метою кращого засвоєння практичних навиків здобувачами освіти викладач 

застосовує Гнучку модель змішаного навчання при виконанні лабораторних робіт 

командним методом. Кожна із команд (бригада) вирішує поставлену перед собою актуальну 

задачу технічного характеру. 

Вимоги до проведення змішаного навчання 

1. мотивація актуальності навчального матеріалу; 

2. науковість і інформативність (ознайомлення студентів з певною науковою 

інформацією на сучасному науковому рівні); 

3. доказовість і аргументованість (наявність достатньої кількості вагомих і 

переконливих прикладів); 

4. застосування комп’ютерної техніки в поєднанні з мультимедійним обладнанням; 

5) активізація розумової діяльності студентів (пропонування по ходу заняття питань 

для обговорення і спроба дати на них відповідь). 

Висновок: Проаналізувавши теоретичні дослідження, з’ясовано, що потужним засобом 

інтенсифікації й активізації навчання є використання комп’ютерної техніки і 

мультимедійного забезпечення. Електронне середовище здатне формувати такі якості, як 

схильність до експериментування, гнучкість, структурність тощо, що сприяє створенню умов 

для творчого навчального пізнання, встановлюванню зв’язків між новою та старою 

інформацією тощо. 

З’ясовано, що застосування комп’ютерної техніки і мультимедійного обладнання 

значно покращують процес передачі інформації від викладача до студентів, що позитивно 

впливає на її засвоєння і вміння аналізувати. Застосування інформаційних технологій сприяє 

формуванню мислення студента, орієнтувати його на пошук системних зв’язків і 

закономірностей з метою використання набутих знань в майбутньому, як фахівця з 

електроенергетики. 
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ВПЛИВ РИНКУ АВТОТРАСНПОРТНИХ ПОСЛУГ 

НА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Білокузов О.В., викладач вищої категорії 

ВСП «Маріупольский фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Важко сперечатися з тим, що зміни в соціально-економічному житті країни впливають 

на систему вищої професійної освіти. У цьому зв'язку освіта повинна чуйно реагувати на 

запити ринку праці, орієнтуючись на зміну ситуації. 

Слід відзначити, що сьогодні роботодавці, працюючі в сучасних економічних умовах, 

висувають підвищені вимоги до випускників, вимагаючи від них результату фактично з 

моменту працевлаштування. Ці вимоги є великим списком бажаних якостей для свого 

потенційного співробітника – наявність досвіду роботи, професіоналізм, уміння 

застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, здатність приймати не стандартні 

рішення. Тому затребуваними сьогодні стають компетенції, що виходять за рамки 

кваліфікаційних характеристик, які забезпечують мінімум професійних вимог.  

Сьогодні будь-якого роботодавця крім кваліфікації цікавлять такі якості фахівця як 

мобільність, здатність знаходити рішення в нестандартних виробничих ситуаціях, уміння 

працювати в команді, що і визначає практичну цінність випускника. 

Дана ситуація безумовно вимагає якісної підготовки висококваліфікованих фахівців, з 

набором необхідних компетенцій, що задовольняють вимогам роботодавців і дозволяють 

ефективно здійснювати професійні види діяльності, що і задає вектор спільної роботи вищих 

навчальних закладів і роботодавців. 

Розширення і якісна зміна сфери діяльності сучасного випускника вимагає від учбового 

закладу не лише значного підвищення рівня якості його освіти, але і формування особових 

характеристик, що дозволяють забезпечити його конкурентоспроможність. Відповідність 

випускників цим вимогам стала особливо актуальною у наш час в ситуації жорсткої 

конкуренції на ринку праці. 

З метою забезпечення транспортної галузі кваліфікованими кадрами потрібна активна 

участь підприємств транспорту у функціонуванні і розвитку галузевої освіти. Тому в цих 

умовах і стають принципово важливими розробка та використання в системі фахової 

передвищої освіти нових методів і форм ефективної взаємодії коледжу і роботодавців, що 

дозволяють готовити професіоналів, здатних реалізувати стійкий і динамічний розвиток 

підприємства, у тому числі і на основі передових технологій. 

Як уже було відзначено вище, взаємодія коледжу з роботодавцями – важлива умова 

підвищення якості професійної освіти та модернізації всієї освітньо-професійної системи. 

Але для організації такої взаємодії необхідно подолати ряд труднощів: 

– погодити мету взаємодії; 

– сформувати програму цілеспрямованих заходів щодо підвищення якості підготовки 

фахівців; 

– установити міцні прямі і зворотні зв'язки; 

– забезпечити облік вимог і рекомендацій роботодавців.  

У зв`язку з цим, з`являється далекосяжна можливість зв'язати процес теоретичного 

навчання з реальною діяльністю автотранспортних підприємств, що належним чином 

повинно бути відображено в навчально-методичній документації, яка розробляється 

цикловою комісією: навчальні та робочі програми дисциплін, конспекти лекцій, методичні 

вказівки до практичних робіт, методичні вказівки до курсових проектів, а також засоби 

діагностики. При цьому стає необхідний прояв новаторства в забезпеченні і організації 

навчального процесу та методиках викладання. 
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Програми практик також повинні обумовлюються вимогами і завданнями підприємств, 

на яких вони проходять. Зміст програм практик повинен визначається та корегуватися 

фахівцями підприємств і узгоджуватися із цикловою комісією на основі вимог до 

спеціальностей і напряму підготовки. 

По курсовому проектуванню слід зазначити, що найбільш істотним елементом 

взаємодії майбутніх випускників і роботодавців є особиста участь студентів у яких-небудь 

проектних процесах, реально здійснюваних на підприємствах. Це повинне бути реальне 

проектування – розробка курсових і дипломних проектів за завданням автотранспортних 

організацій з реальною тематикою і необхідною постановкою завдання з вирішенням 

конкретних проблем підприємства. 

Таким чином у цьому зв'язку однозначно проглядається необхідність творчого 

співробітництва педагогічного колективу та представників автотранспортного підприємства, 

а результатом такого співробітництва повинна бути новаторські методичні розробки з 

особливостями реальної діяльності автотранспортного підприємства.  

 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 

 

Наріжна Л.М., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(м.Слов`янськ) 

 

Компетентнісний підхід в професійній освіті є один із факторів розвитку й активізації 

особистості в процесі навчання через посилення практичної складової навчання. З метою 

вдосконалення фахової підготовки майбутніх вчителів інформатики необхідно створити 

механізм підвищення якості підготовки професійних фахівців. В умовах інтеграції освіти 

України у Європейський простір специфіка навчання майбутнього фахівця з інформатики 

передбачає не тільки оволодіння загальними для педагогічної діяльності вміннями та 

навичками, особистісними якостями, уміннями та навичками, зумовленими специфікою його 

професійної діяльності, а й іншомовною комунікативною компетентністю. 

У сучасних умовах необхідно підготувати здобувача освіти до виконання дій 

споживача інформації, які реалізуються під час читання іноземною мовою. На заняттях з 

іноземної мови доцільно створювати передумови для формування значущої розумової 

діяльності та операцій, котрі виробляються під час вивчення спеціальних предметів, чи 

забезпечувати додаткову практику для уже сформованих дій. У цьому контексті предмет 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» може додатково побічно впливати на 

формування необхідних для майбутнього вчителя інформатики професійних умінь, 

передбачених кваліфікаційними характеристиками. 

Проблеми, пов’язані з розкриттям сутності професійної компетентності майбутнього 

вчителя, стали предметом наукових розвідок М. Жалдака, М. Корнілової, Л. Мітіної, С. 

Молчанова, Н. Ничкало, С. Сисоєвої, О. Семеног. Особливості формування та розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності досліджуються Н. Клюєвою, В. Куніциною, Н. 

Казариновою, Ю. Турчаніновою. 

Професійна компетентність – це інтегративна характеристика ділових та 

індивідуальних властивостей професіонала, що відтворює достатній рівень знань, умінь і 

навичок, можливостей, досвіду, необхідних для досягнення мети з того чи іншого виду 

фахової діяльності, а також моральну поведінку фахівця.  

Метою іншомовної фахової компетентності є формування у фахівців досвіду 

професійного діалогу в іншомовному оточенні. Роль іншомовної компетентності вчителя 

інформатики у сучасних умовах постійно зростає. Мова йде не лише про його професійну 
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іншомовну компетентність, але й можливості подати учням навчальний матеріал у контексті 

його розуміння іноземною мовою.  

Особливостями навчання іноземної мови за професійним спрямуванням майбутніх 

вчителів інформатики є: 

- поєднання предметного та проблемного підходів до змісту навчання;  

- індивідуалізація змісту навчання за здібностями та потребами здобувачів освіти;  

- застосування навчально-методичного забезпечення, що орієнтоване на ефективний 

розвиток іншомовної компетентності вчителя інформатики; 

-  наступність у розвитку змісту професійного навчання та вивчення іноземної мови;  

- формування і розвиток умінь і навичок самостійно працювати з іноземною 

професійною літературою; 

- практична спрямованість навчання. 

Нажаль, «Іноземна мова за професійним спрямуванням» не дає на сьогодні належного 

ефекту і є більше формальним, ніж корисним і спрямованим на підвищення якості 

підготовки вчителя інформатики. Тому, передусім, необхідно розподілити години вивчення 

іноземної мови протягом усіх чотирьох років навчання; курс має бути наростаючий і 

диференційований; має містити функціонально повний мінімум, який дозволяє кожному 

вчителю інформатики на загальному рівні володіти матеріалом з інформатики англійською 

мовою та передбачати варіативний компонент з різними ступенями поглиблення.  

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ 

 
Шурхаленко Т. В.  

викладач І кваліфікаційної категорії 

Маріупольський будівельний фаховий коледж 

(м.Маріуполь) 

 
Сучасний світ бурхливий. Дуже швидко змінюється все: технології, культура, спосіб 

життя. Змінюється і молодь. Сьогодні учасниками освітнього процесу є покоління Z, що 

народилися у 2000 – ні рр. Гаджети та планшети, з якими у руках зростали зетівці вплинули 

на їх мислення. Їм складно сприймати одноманітну інформацію. Згідно з результатами 

дослідження корпорації Майкрософт у 2015 р. сучасна молодь втрачає концентрацію вже 

через 8 секунд. Вони здатні швидко шукати інформацію, проте сприймають її краще через 

короткі яскраві образи. Цифровий простір позбавив молодь живого спілкування, до якого 

більшість з них погано пристосовані. Все це треба враховувати в освітньому процесі.  

Донедавна викладання історії в нашій країні відбувалося у вигляді розповіді викладача 

про події минулого. Сьогодні ці заняття стали платформою для розвитку усного мовлення, 

живої дискусії, аналізу отриманої інформації  та відстоювання своєї точки зору. Враховуючи 

вищезазначені особливості покоління Z, слід враховувати, що оволодіння великим об’ємом 

історичної інформації буде успішним лише тоді, коли молодь сама стане її здобувачем. Тому 

використання дослідницької діяльності студентів під час занять може стати дієвим способом 

досягнення освітньої мети.  

Під час застосування дослідницької діяльності слід пам’ятати, що, на відміну від науки, 

де метою є винахід чогось нового загальносвітового значення, в освітньому процесі студенти 

набувають функціональні навички дослідження як універсального способу освоєння 

дійсності. Дослідництво тут виступає як засіб орієнтації в навколишньому середовищі. 

 Сучасні ідеї щодо навчання людини упродовж життя зумовлюють нові підходи до 

учнівського дослідження і передбачають використання учнями як емпіричних, так і 

теоретичних методів. Серед емпіричних – виявлення і фіксація фактів, структурування 

набутого матеріалу у формі схем, таблиць, графіків, анкетування та ін.; серед теоретичних 

методів навчання – аналіз і синтез різноманітних джерел з проблем вітчизняної та світової 
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історії, аналогія, порівняння, систематизація, узагальнення основних фактів і понять, 

визначення і обґрунтування закономірностей історичного розвитку. 

Одним із способів емпіричного дослідження є створення піктограм схематичних 

зображень об’єктів чи явищ, елементу візуальної комунікації, графічного символу, що 

передає певну інформацію. Головними характеристиками піктограм є лаконічність, 

зрозумілість і універсальність. Таким способом можна зафіксувати частину будь якої теми, 

що вивчається. Емпіричні методи використовуються і під час виконання завдання створити 

сторінку у соціальній мережі для історичного діяча, скласти карту військових дій за 

допомогою Google карти тощо. Ці методики візуалізації інформації підвищують її 

сприйняття. 

Теоретичні методи дослідницької діяльності сприяють формуванню критичного 

мислення. За допомогою складання таблиць SWOT-аналізу студенти можуть самостійно 

визначити значення подій, що вивчаються для сьогодення, оцінювати альтернативи. 

Однією з форм теоретичного дослідження під час навчальних занять є робота з 

історичними документами – спогадами, публікаціями у тогочасних ЗМІ тощо. Вони можуть 

допомогти «оживити історію та відчути дух епохи», оскільки в багатьох з них мова йде про 

життєвий досвід та повсякденні турботи людей. Це сприятиме формуванню в учнів інтересу 

до історії. Також аналіз різноманітних джерел навчить молодь відрізняти факти від суджень, 

відокремлювати неправдиву інформацію, що надзвичайно важливо у сучасному світі. 

Враховуючи той факт, що поколінню Z притаманне кліпове мислення (сприйняття 

інформації через яскраві, але короткі образи), інструментом дослідження можуть виступати 

«візуальні джерела» - реклама, фото, малюнки, карикатури, плакати. Досить цікавою є 

робота з плакатами. Найчастіше вони мали пропагандисткий характер, тому можуть 

допомогти нам зрозуміти світогляд минулих поколіть. Наприклад, при вивченні теми 

«форсована індустріалізація» студенти за допомогою роботі з плакатами та реальними фото 

розуміють, яким чином в СРСР створювали «образ героя». Аналіз цих документів формує 

уміння ідентифікувати прояви пропаганди, бачити фейки й інструменти маніпуляції.  

Плакати завжди апелюють до наших емоцій, тому робота з ними формує базові навички 

емоційного інтелекту. Ще більшу емоційну забарвленість мають карикатури. Методична 

цінність карикатури в тому, що вона створює яскравий образ, коротко резюмує суть 

історичного чи суспільного явища, події. Але слід пам’ятати, що вона може бути не 

об’єктивною і вимагає критичного ставлення. Враховуючи той факт, що молодь є активними 

користувачами соціальних мереж, що стикаються щоденно з інтернет мемами, у тому числі і 

на історичну тематику, на заняттях і історії доцільно проводити аналіз існуючих у мережі 

мемів. Це допоможе студентам не лише краще зрозуміти минуле, а й навчить аналізувати і 

сучасний медіапростір.  

Використання вищезазначених інструментів для проведення дослідницької діяльності 

під час занять з історії не є вичерпаним. Їх цінність полягає у тому, що вони дозволяють 

студентам «пропустити через себе» навчальний матеріал, порівняти його із сьогоденням. 

Саме перенесення історичного фактажу на сучасне життя допомагає краще зрозуміти 

минуле. А без розуміння минулого, як стверджує сучасний письменник Н. Перумов,   не 

розумієш сучасного, і вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Використання 

дослідницької діяльності під час навчальних занять допоможе сформувати із здобувача 

освіти активну, компетентну, творчу особистість, здатну змінювати світ на краще.  

 

СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ 

 

Лиса Оксана Миколаївна, викладач біології. 

Чернівецький медичний фаховий коледж 

(м. Чернівці) 

Анотація. Впровадження нетрадиційних методів повинно суттєво змінити технологію 

побудови всіх форм навчальних занять, створити оптимальні умови для розкриття 

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=1&utm_medium=act


 

242 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

індивідуальних особливостей кожного учня, успішно здійснити диференційований підхід у 

навчанні. Використанню сучасних методів навчання дозволяє формувати і розвивати 

креативну мислячу особистість, яка зможе розв’язати проблеми, що виникають у житті 

кожної людини. 

Сучасні інноваційні технології в освіті – це насамперед інформаційні й комунікаційні 

технології, які нерозривно пов’язані із застосуванням комп’ютеризованого навчання.  

Вступ. Біологія як дисципліна природничого циклу має на меті формувати цілісний 

світогляд, екологічний спосіб мислення, здоровий спосіб життя. Тому дуже важливо 

розглядати шкільну біологію як компонент у загальній системі освіти та забезпечувати 

реалізацію цілей загальної середньої освіти. 

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі 

інноваційного підходу до навчання суттєво змінюються методи уроку. 

Вчитель, якщо він творець, створює урок, як твір педагогічної майстерності, створює 

його для дітей й разом із дітьми. 

Виходячи з вищезазначеного, я прийшла до висновку, що необхідно якомога частіше 

використовувати різні інтерактивні вправи як під час вивчення нового матеріалу, так і при 

його закріпленні чи повторенні. Окремі теми курсу біології дають можливість провести 

заняття у формі циклу інтерактивних вправ. На окремих етапах використовуються різні 

інтерактивні вправи. На занятті доцільно використовувати різноманітні форми і методи 

організації роботи здобувачів, що дозволяють розкрити зміст їх суб’єктивного досвіду із 

запропонованої теми та продумувати чергування видів робіт, типів завдань. 

На різних етапах заняття: засвоєння нового матеріалу, робота з текстовими 

матеріалами, перевірка домашнього завдання, ефективно використовувати такі інтерактивні 

прийоми: 

«Зацікав» - зацікавлення здобувачів у вивченні нової теми, під час подачі цікавої 

інформації про організми і процеси, які вивчають на занятті. 

«Робота в парах» - технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання 

здобувачів, роботи у малих групах. Робота в парах дає час подумати, обмінятись ідеями з 

партнером і лише потім озвучити свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок 

спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння вести дискусію й 

переконувати співрозмовника. Під час роботи в парах можна швидко виконувати вправи, які 

за інших умов потребують великої затрати часу. 

 Обговорити короткий текст, завдання. 

 Узяти інтерв’ю і визначити ставлення партнера до тої чи іншої навчальної діяльності. 

 Зробити редагування письмової роботи один одного. 

 Сформулювати підсумок уроку. 

 Протестувати та оцінити один одного. 

 Дати відповіді на запитання. 

«Мікрофон» - різновидом загального групового обговорення. Яка надає можливість 

кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою 

думку чи пропозицію. 

«Незакінчене речення» - цей прийом часто поєднується з «Мікрофоном» і дає 

можливість працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Дає 

присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, 

відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо. 

«Мозковий штурм» - інтерактивна технологія колективного обговорення, що 

використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми. Спонукає 

здобувачів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. 

Мета цього методу в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів 

протягом обмеженого періоду часу. 

«Навчаючись – учусь» - метод використовується при вивченні блоку інформації або 

при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає можливість учням узяти участь у передачі 
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своїх знань однокласникам. Використання цього методу дає загальну картину понять і 

фактів, що їх необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні запитання та підвищує 

інтерес до навчання. 

«Шпаргалки» - здобувачам пропонується прочитати текст з необхідністю передати його 

зміст з допомогою малюнків, умовних позначень або схем. 

«Вірю – не вірю» - цей прийом можна використовувати на будь-якому етапі. Кожне 

питання починається словами: «Чи вірите ви, що…».  

«Знайди помилку» - заздалегідь допускаються помилки, які слід знайти, або лунають 

тексти, в яких явно спотворена інформація або заплутані визначення, маршрути, 

послідовність викладу, даються невірні тлумачення подій і процесів. Виявлення такої 

помилки свідчить про глибоке знання дисципліни і розвиває критичне мислення. 

«Тести» - цей методичний прийом останнім часом став надзвичайно популярним та має 

велику кількість варіацій. У педагогічній практиці використовують відкриті та закриті 

тестові завдання. У відкритих завданнях здобувач сам записує коротку відповідь, у закритих 

він обирає відповідь з кількох запропонованих варіантів. Робота з відкритими тестами дає 

змогу виявити певну самостійність, однак вона вимагає багато часу, закриті тести 

різноманітніші. Одні з них вимагають лише пригадати вивчений матеріал, інші перевіряють 

його розуміння і навіть уміння розв’язувати задачі. 

«Прес» - здобувачі висловлюють свої думки за алгоритмом. 

Ми вивчили … Ми навчилися  … Нас зацікавило … Отже, … 

Важливою особливістю образного мислення є перекодування та оперування образами, 

що виникають на різній наочній основі. Тому одним з методів підвищення ефективності 

навчального процесу, активізації та розвитку образного мислення здобувачів є реалізація 

такого дидактичного принципу. Для візуального подання навчальної інформації широкі 

можливості має комп’ютерна техніка.  

Сучасне життя – це практично безперервний потік інформації, причому в більшості 

випадків невпорядкованої, хаотичної. Тому людина має не лише сприймати її, але й певним 

чином аналізуючи систематизувати. Така сама вимога висувається і до мислення – воно 

мусить бути логічним, оскільки без належного обґрунтування ті чи інші думки не будуть 

достатньо переконливими для оточуючих. Здатність задовольняти всі ці вимоги є 

результатом тривалої наполегливої праці. 

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 

 

Василик О. О., магістр (Тернопільський національний  

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) 

Керівник: Москалюк Н. В., канд. пед. наук, доцент  

Тернопільського національного педагогічного  

університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль) 

 

Розглянуто проблеми до формування в учнів екологічної культури. Визначено, 

можливості і необхідність екологічного виховання молоді, шляхом підвищення рівня 

екологічної освіти. Наведено приклади різних завдань на екологічну тематику. 

Ключові слова: екологічне виховання, екологічна культура, учні. 

На сучасному етапі розвитку суспільства украй актуальною є проблема зміни ставлення 

людства до природи. Необхідно шукати кардинальні шляхи, які б зупинили процес 

негативного впливу людини на навколишнє середовище, серед яких провідне місце належить 

формуванню екологічної свідомості, моральних якостей молодого покоління, подоланню 

екологічної байдужості і невігластва. За цих умов важливе значення у реформуванні освіти 

має екологічна освіта та виховання. Екологічні проблеми не тільки вимагають від 

суспільства усвідомлення необхідності оптимізації відносин між людиною і природою, але й 
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необхідність організації освіти, у якій одним із основних завдань постає екологічне 

виховання. Особливе значення екологічне виховання має для учнів загальноосвітніх шкіл, які 

саме формуються як особистість і стоять перед вибором майбутньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi.  

Аналіз наукової літератури Борейко В., Куднієва Ю., Пустовіт Г., Степанюк А., Юдіна 

Б., Ясвіна В. засвідчив, що екологічне виховання займає важливу нішу у підготовці сучасної 

молоді. Праці Немець Л., Пустовіт Н. і Фруктової Я. відображають дослідження питань 

теорії і практики формування відповідального відношення учнів до природи. Виховання 

бережливого ставлення до представників флори і фауни вивчали Марочко Г. і Маршицька В. 

Екологічне виховання на засадах «глибинної екології» є предметом наукового вивчення 

Колесник М. Проблема професійного самовизначення досліджують Гузик М., Липова Л., 

специфіку проектування змісту профільного навчання відображено в результатах досліджень 

Бялик О., Калініченко Н., Коберника О., Новікової Г. Праці Степанюк А., Назарко І. та 

Троцької О. висвітлюють питанням етичного виховання на основах біо(еко)етики.  

Водночас, незважаючи на широке коло досліджуваних напрямів екологічного 

виховання та профільного навчання, відсутні окремі дослідження, які розкривають 

особливості сучасного екологічного виховання учнів. Екологічне виховання особистості 

задекларовано в Національній стратегії розвитку освіти України, Концепції національної 

екологічної політики України, Концепції екологічної освіти України, Концепції профільного 

навчання у старшій школі та інших нормативно-правових документах. 

Поняття «екологічне виховання» більшістю вчених вивчається сьогодні, передусім як 

безперервний освітній процес, направлений на формування цілісної особистості. Тобто дане 

виховання є, вочевидь, актуальною і значущою науковою проблемою. Організація цього 

процесу недостатньо адаптована до потреб сьогодення через відсутність цілісної системи, 

механізмів інтеграції екологічно актуалізованого змісту дисциплін природничого циклу. 

Саме тому, згідно сучасних тенденцій освіти екологічна свідомість повинна стати 

важливим аспектом навчання і виховання молоді. Ми пропонуємо використовувати різні 

форми і методи навчання, застосування яких допоможе підвищити екологічну свідомість. 

Наприклад, використання дослідницьких і творчих завдань різного рівня складності під час 

навчання.  

1. Завдання на пояснення проблеми і встановлення причинно-наслідкових зв’язків: 

Проаналізуйте і визначіть екологічні проблеми України. Складіть рейтинг найбільш 

актуальних екологічних проблем, що стоять сьогодні перед Україною. 

2. Завдання на знаходження конструктивних вирішень певної проблеми: Наведіть 

приклади еко-активістів України і світу. На вашу думку: «Чи може одна особа щось 

змінити?». 

3. Винахідницькі завдання: Виконайте проект на тему: «Пластикова пляшка – цінна річ 

з минулого і непотріб сьогодення». Запропонуйте можливі способи повторного 

(багаторазового) застосування у побуті пластикових пляшок. Презентуйте свої винаходи. 

4. Прогностичні завдання: Подумайте, які професії, в період бурхливого розвитку 

технологій, стануть актуальними уже в наступні 50 років? Запропонуйте кілька ключових 

професій у сфері планування міст та регіонів й аргументи, чому вони будуть потрібні.  

5. Творчо-мистецькі завдання: Продумайте акцію (рекламний ролик, відео, вислів, вірш 

тощо) на тему: «Що ми можемо зробити, щоб захистити рослини та тварин від знищення та 

вимирання?». 

6. Завдання на фантазування: Уявіть: «Ви тварина, на якій мають провести генетичний 

експеримент. Ви можете висловити науковцям свою думку, яка вона?». 

7. Завдання на просвітницьку діяльність: Поміркуйте і поясніть, як слід ставитися до 

«модних» виробів і товарів? Чи виправдані пошуки й фінансові витрати на них з точки зору 

охорони природи? 

8. Завдання на доброчинну діяльність: Організуйте доброчинну акцію по збору харчів 

для тварин, що живуть у притулку. 
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Oтже, мoжна зрoбити виснoвoк, щo неoбхiднiсть пoсилення впливу на екoлoгiчне 

вихoвання учнів є важливим, оскільки подолання екoлoгiчнoї кризи залежить вiд мoральнoгo 

вдoскoналення людини, її культури i вiднoсин iз прирoдoю та iншими людьми, а від цього 

залежить і наше майбутнє.  

 

МОТИВАЦІЯ – ОДИН З ФАКТОРІВ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

Архипенко А.В., викладач 1категорії  

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»  

(м.Маріуполь) 

 

Особистість – ланка між  

мотивацією і її реалізацією” (З. Фрейд) 

Анотація. Підвищення інтересу до навчання, тобто мотивація – проблема, яка 

актуальна сьогодні. Знаходження реального рівеня, можливі перспективи та методи 

підвищення мотивації розкриті у статті. 

Вибрати цю тему мене спонукало те, що в останні роки в Маріупольському 

спеціалізованому коледжі  росте кількість студентів з низькою мотивацією до сприйняття 

навчального матеріалу. У деяких студентів мотивація до навчання, тобто процес 

спонукання до діяльності для досягнення тієї або іншої мети, перебуває практично на 

нульовому рівні. Підвищення інтересу до навчання – проблема, що проходить через усю 

історію педагогіки, яка не втратила актуальність і сьогодні. Якщо студенти 1960 - 1970 р. 

були готові охоче вивчати предмети, що побічно ставляться до їх питання, що цікавить, то 

міленіали й зумери (умовно названі покоління, що народилися в 1980- 2000-х рр.), змушені 

обробляти в одну одиницю часу величезну кількість інформації, не мають можливості 

розпорошуватися на те, що, на їхню думку, цікаво, але не корисно.  

Результати навчальної діяльності багато в чому залежать від того, що спонукує цю 

діяльність, тобто залежать від мотивів. Від того, як вдається розвити мотивацію до 

навчання в студентів, викликати потребу в знаннях, навчити вчитися, багато в чому 

залежить успішність навчання (А.К.Маркова, Л.І.Божович, А.Н.Леонтьев і ін.). Але перш 

ніж розвивати навчальну мотивацію, її необхідно пізнати, виявити її реальний рівень і 

можливі перспективи. Виділяють п'ять рівнів навчальної мотивації: 

 Перший рівень – високий рівень мотивації, навчальної активності. (У таких 

студентів є пізнавальний мотив, прагнення найбільш успішне виконувати всі пропоновані 

навчальні вимоги. Студенти чітко додержуються всіх вказівок викладача, сумлінні й 

відповідальні, сильно переживають, якщо одержують незадовільні оцінки.) 

 Другий рівень – гарна навчальна мотивація. ( Учні успішно справляються з 

навчальною діяльністю.) Подібний рівень мотивації є середньою нормою. 

 Третій рівень – Навчальний заклад залучає таких студентів позаучбовой діяльністю. 

(Такі учні досить благополучно почувають себе в коледжі (навчальному закладі), щоб 

спілкуватися із друзями. Їм подобається відчувати себе студентами, мати гарний 

портфель,  гарний одяг. Пізнавальні мотиви в таких учнів сформовані меншою мірою, і 

навчальний процес їх мало залучає.)   

 Четвертий рівень – низька навчальна мотивація. (Ці студенти відвідують коледж 

(навчальний заклад) неохоче, воліють пропускати заняття. На уроках часто займаються 

сторонніми справами. Зазнають серйозних труднощів у навчальній діяльності. Перебувають 

у серйозній адаптації до навчання.)   

 П'ятий рівень – негативне відношення до навчального закладу, дезадаптація. (Такі 

студенти зазнають серйозних труднощів у навчанні: вони не справляються з навчальною 

діяльністю, випробовують проблеми в спілкування з одногрупниками, у взаєминах з 

викладачем. Коледж нерідко сприймається ними як вороже середовище, перебування в 
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ньому для них нестерпно. В інших випадках студенти можуть проявляти агресію, 

відмовлятися виконувати завдання, випливати тем або іншим нормам і правилам. Часто в 

подібних учнів відзначаються нерво психічні порушення.) 

На жаль, студентів з п'ятим рівнем мотивації великий відсоток у Маріупольському 

фаховом коледжі. Інтерес” (по І. Герберту) – це синонім навчальної мотивації. Якщо 

розглядати все навчання у вигляді ланцюжка: “прагну – можу – виконую з інтересом – 

особисто – значиме кожному” (Якиманська І.С.), то ми знову бачимо, що інтерес стоїть в 

центрі цієї побудови. Як же сформувати його у студента? Через самостійність і активність, 

через пошукову діяльність на уроці й дома, створення проблемної ситуації, різноманітність 

методів навчання. 

Чому знижується навчальна мотивація студентів у міру перебування їх у коледжі?  

У студентів у віці 15-17 років спостерігається «гормональний вибух» і нечітко 

сформоване почуття майбутнього, а так само: 

Недооцінювання значимості предмета. 

 Недостатня база для засвоєння навчального матеріалу у большенстві студентів.  

 Лінь, небажання записувати або копіювати матеріал. 

 Занадто складний непосильний для даної групи навчальний матеріал або домашнє 

завдання. 

 Негативне відношення студента до викладача, поганий психологічний клімат у 

групі. 

  Нерозуміння студентами важливості, значимості предмета й мети уроку його 

кінцевого результату й можливості його використання в життєвій ситуації й для своєї 

спеціальності. 

 Грубе відношення викладача до студента. 

 Часті регулярні пропуски занять студентами.  

Які ж методи пояснення матеріалу і які форми роботи ефективніше використовувати зі 

студентами з низкою мотивацією до предмета: 

- студентам, які лінуються записувати складний навчальний матеріал, необхідно 

скоротити тексти до можливого мінімуму, використовувати головні й основні поняття. 

Краще надати студентам даний скорочений матеріал у друкованому варіанті. Почерк 

більшості студентів не розбірливий і не акуратний. Тим, яких навчають, складно в системі 

сприйняти навчальний матеріал, використовуючи тільки свої записи; 

- більшу допомогу в кращому сприйнятті граматичного матеріалу виявляють короткі 

таблиці, схеми, моделі й формули, складені самим викладачем; 

Коли студент починає розуміти те або інше правило й зможе його застосовувати, то в 

нього починає виникати інтерес до даної теми; 

- викладач повинен чітко поставити мету й тему уроку на занятті й пояснити кінцеві 

результати й підсумок уроку; 

- ігрові моменти: рольові ігри , екскурсії,  брейн - ринги - ефективні для залучення 

інтересу до предмета. Однак якщо студент лінується оформляти діалоги або ігри, викладач 

сам повинен надати студентові друковані варіанти даного матеріалу; 

- інтерес до матеріалу можуть викликати наочні приладдя, фільми й комп'ютерні 

презентації; 

- для прищеплювання інтересу до навчального процесу більшу роль відіграє 

сприятливий психологічний клімат між викладачем і студентами, а також добрі дружні 

відносини між студентами. Групова робота, розігрування діалогів взаємовиручка повинні 

бути присутнім на уроці. Більш сильний студент повинен допомагати більш слабкому; 

- викладач у свою чергу повинен бути строгим, вимогливим, але витриманим і 

терплячим. Йому слід звертатися до студентів чемно по імені, використовувати похвалу й 

схвалення за пророблену роботу. 

Висновок.Успішність навчання багато в чому залежить від того, як розвити мотивацію 

до навчання у студентів, викликати потребу в знаннях, навчити вчитися.   
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦДИСЦИПЛІН 

 
Ступнік О.О.,  

викладач вищої категорії   

Маріупольського будівельного фахового коледжу 

(м.Маріуполь) 

 

Майбутній фахівець повинен володіти об'ємом технічних знань на рівні сучасного 

науково-технічного прогресу, на достатній для цього фундаментальній основі і вміти 

самостійно вирішувати завдання виробничої діяльності. 

Особливу увагу  при вивченні спецдисциплін необхідно приділити плануванню та 

організації самостійної роботи студентів. 

Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності серйозної та стійкої 

мотивації. Самий сильний мотивуючий фактор - підготовка до подальшої ефективної 

професійної діяльності. 

В залежності від місця і часу проведення СРС, характеру керівництва нею з боку 

викладача і способу контролю за її результатами підрозділяється на наступні види: 

– самостійну роботу під час основних аудиторних занять (лекцій, семінарів, 

практичних робіт); 

– самостійну роботу під контролем викладача у формі планових консультацій, заліків 

та іспитів; 

– поза аудиторну самостійну роботу при виконанні студентом домашніх завдань 

навчального і творчого характеру. 

Звичайно ж, самостійність перерахованих вище видів робіт досить умовна, і в 

реальному освітньому процесі ці види перетинаються один з одним.  

Правильна методика організації самостійної роботи на заняттях з спецдисциплін 

передбачає реалізацію індивідуально-творчого підходу, розвиток логічного мислення 

студентів, формування професійно-необхідних якостей майбутніх фахівців:  

− професійна компетентність (поєднання теоретичних знань і практичної 

підготовленості випускника);  

− стійке, усвідомлене, позитивне ставлення до своєї професії, прагнення до постійного 

особистісного та професійного вдосконалення.                                                            
До комплексу основних умов ефективної організації самостійної роботи студентів при 

вивченні спецдисциплін входять наступні: 

- здійснення індивідуального підходу на основі діагностики рівня підготовленості 

студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності; 

- диференціація завдань для самостійної роботи; 

- створення ситуацій успіху для формування у студентів інтересу до теоретичного 

знання; 

- використання системи завдань репродуктивного і творчого характеру, спрямованих на 

формування навчальної діяльності студентів; 

- моделювання майбутньої професійної діяльності студентів у навчальних завданнях; 

- розвиток рефлексії студента. 

Таким чином, одним із завдань сучасного викладача  є виховання самостійності як риси 

характеру, як основи компетенції майбутнього професіонала, що дозволяє «без сторонньої 

допомоги, ґрунтуючись на знаннях, уміння, переконання, життєвий досвід, ставити завдання, 

контролювати волю і наполегливість для досягнення мети». 

У зв'язку з цим змінюється роль викладача, яка полягає не просто в передачі певних 

знань студентам, а  також в стимулюванні їх самостійної пізнавальної активності, 

формуванні постійної необхідності самовдосконалення та розвитку науково-дослідницьких 

умінь. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ 

 

Мальцева Н.О., викладач вищої категорії  

Маріупольського будівельного коледжу 

(м.Маріуполь) 

 

Анотація: Досліджуються актуальні проблеми екологічного виховання та освіти, 

розглядається аналіз методологічних аспектів запровадження екологічної освіти. 

Ключові слова: екологічна культура, екологічна освіта, екологічне виховання. 

Незаперечним чинником підвищення ефективності професійного навчання та 

гуманітарного виховання студентів є всебічна екологізація освіти, що передбачає 

розширення та вдосконалення системи природоохоронної діяльності та підготовки молоді, 

переведення її на якісно новий рівень відповідно до вимог сьогодення, головним елементом 

якої слід вважати здатність молодих фахівців розв’язувати проблеми антропогенного та 

техногенного забруднення навколишнього середовища, до числа яких віднесені такі 

принципи: 

 екологічного імперативу, або екологічної відповідальності особистості; 

 науково-теоретичний, або екологічного мислення; 

 гуманітарний, або екологічної культури; 

 економічний, або екологічної розсудливості; 

 прикладний, або екологічної безпеки; 

 педагогічний, або екологічного всеобучу. 

Серед організаційних основ використання екологічної освіти і виховання як 

невід’ємного компонента навчально-виховного процесу у навчальних закладах визначальне 

місце належить створенню єдиної безперервної екологічної освіти, проведенню наукових 

досліджень у галузі екологічної освіти та інформації, комплексної екологічної оцінки 

наслідків впливу навколишнього середовища на здоров’я населення, створенню 

інформаційної системи щодо висвітлення питань стану довкілля, налагодженню 

співробітництва з центрами екологічної освіти та інформації різних регіонів України та 

інших країн. 

Розглядаючи основні аспекти ефективного та адекватного запровадження екологічної 

освіти і виховання як невід’ємного компонента навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах, необхідно зупинитися на двох провідних проблемах: методологічній та 

організаційній. 

Аналіз методологічних аспектів запровадження екологічної освіти свідчить про те, що 

її метою в сучасних умовах є зміна у ставленні людини як до власного здоров’я, так і до 

“здоров’я” довкілля, формування глибинної екологічної свідомості, високої екологічної 

грамотності та відповідальності за стан навколишнього середовища. 

Враховуючи ці пріоритетні положення, слід підкреслити, що екологічна освіта повинна 

сприяти перебудові діяльності людини, її взаємовідносин з довкіллям, визначати найдієвіші 

та найдоцільніші засоби і прийоми його оздоровлення. 

Розглядаючи організаційні аспекти проблеми запровадження екологічної освіти, слід 

зазначити, що серед пріоритетних завдань реалізації питань використання адекватних та 

ефективних методів екологічного виховання під час вивчення медичних дисциплін 

визначальні місця належать створенню єдиної безперервної системи вивчення екологічних 

проблем. 

Основною метою екологічної освіти є формування екологічної культури окремих осіб і 

суспільства в цілому, формування навичок, Фундаментальних екологічних знань, 

екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як 

універсальної, унікальної цінності. Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути 

самостійним елементом загальної системи освіти, і з іншого боку, виконує інтегративну роль 

у всій системі освіти. 
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Найголовнішими завданнями екологічної освіти мають бути: 

- Формування екологічної культури всіх верств населення, що передбачає: 

 виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу, усвідомлення їх 

важливості, актуальності і універсальності, (зв'язку локальних з регіональними і 

глобальними); 

 відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, 

виховання любові до рідної природи; 

 формування усвідомлення безперспективності технократичної ідеї розвитку й 

необхідності заміни її на екологічну, яка базується на розумінні єдності всього живого й 

неживого в складно-організованій глобальній системі гармонійного співіснування й 

розвитку; 

 формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини 

на основі ідеї універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання 

споживацького ставлення до природи; 

 розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому регіональному, 

національному і глобальному рівнях, вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність 

інших людей та колективів; 

 розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього 

середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки; виховання глибокої 

поваги до власного здоров'я та вироблення навичок його збереження; 

- Вдосконалення, узгодження і стандартизація термінології в галузі екологічних знань. 

В основу екологічної освіти покладені принципи гуманізму, науковості, неперервності, 

наскрізності та систематичності. 

Екологічна освіта спрямовується на поєднання раціонального й емоційного у 

взаємовідносинах людини з природою на базі принципів добра й краси, розуму й свідомості, 

патріотизму й універсалізму, наукових знань і дотримання екологічного права. 

Зміст екологічної освіти повинен бути спрямований на формування особистості з 

екологічною світоглядною установкою на дотримання норм екологічно грамотної поведінки 

і виконання практичних дій щодо захисту власного здоров'я і навколишнього природного 

середовища і передбачає розробку системи наукових знань (уявлень, понять, 

закономірностей), які відображають філософські, природничо-наукові, правові й морально-

етичні, соціально-економічні, технічні й військові аспекти екологічної освіти. 

 

ІГРОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

 ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Бовкун Н.М., викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  

 Уманського фахового коледжу технологій та бізнесу УНУС  

Бабій І.В., викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  

 Уманського фахового коледжу технологій та бізнесу УНУС  

(м.Умань) 

 

Однією з найважливіших проблем сучасної педагогічної науки є пошуки ефективних 

шляхів і засобів розвитку особистості студента. Поряд із традиційною освітою, широко 

запроваджують у навчальний процес різноманітні нетрадиційні підходи активізації 

пізнавальної діяльності студентів. На особливу увагу, в даному разі, заслуговують ігрові 

підходи в організації пізнавального процесу. 

Економічні дисципліни досить складні для сприйняття, але як показують сучасні реалії 

– дуже необхідні. Тому якщо знайти правильні підходи,  навчання зі складної і стомлюючої 

необхідності  може перетворитися в захоплюючу подорож у світ економічних знань. Одним з 

цих підходів є гра - найсильніший фактор психологічної адаптації студента з 

ненасильницького впровадження студента у світ сучасних  економічних відносин. Можна 



 

250 
 

2 0 2 1 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

сказати, що саме від дидактично грамотно організованої і проведеної навчальної гри 

залежить  успіх процесу виховання і навчання. Ефективність будь-якої проведеної гри 

досягається за рахунок певної організації ігрового процесу, побудови позиційно-рольової 

структури гри, організації її у відповідності із незалежними умовами та використання 

спеціальних ігрових методів. Етапи проведення ігор виглядають наступним чином: аналіз 

конкретної ситуації та визначення всіх обставин, що обумовлюють задану ситуацію і 

ранжирування всіх причин по ступеню їх актуальності, по характеру, також сфері прояву і 

т.д., обміркування можливих варіантів розвитку ситуації в умовах відсутності нових рішень, 

а також встановлення перспективних шляхів вирішення проблеми і уточнення цих шляхів в 

формі проектів рішення завдань та виявлення з них оптимального .Продуктивність будь-якої 

гри в основному визначається організаційними факторами, які, в свою чергу, упереджують 

ігрову взаємодію учасників, яка проявляється у встановлені мети навчання,  підбору граючих 

у кількісному та якісному аспектах,  визначенні модельованої ситуації, характеру розвитку 

подій, визначенні масштабу часу проведення гри, і т.п. Самим головним фактором, що 

визначає результативність гри, є кваліфіковане використання специфічних методів, а саме:  

- визначення головної мети гри та кожного її етапу; 

- відмова від традиційного предметно-професійного погляду на об’єкти, які присутні в 

сценарії завдання; 

- рефлексія – являє собою метод, який полягає в тому,  що більшість дій,  результатів 

етапів гри та інші  її елементи постійно осмислюються студентами і обговорюються; 

- схематизація. Цьому методу, як і попередньому, надається принципове значення.  Він 

застосовується як основний  (самостійний), так і допоміжний спосіб розвитку мислення. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна відмітити, що важливими критеріями 

ефективності економічних ігрових занять є:  

1) наявність певної проблеми управління соціально-економічною або соціально-

психологічною системою, а також моделювання професійної діяльності керівників  і 

спеціалістів; 

2) наявність спільної мети ігрових колективів;  

3) прийняття і реалізація управлінських рішень у процесі гри, кожне з яких 

залежить саме від того рішення, яке прийняв учасник на попередньому етапі і від дій інших 

учасників; 

4) повторюваність етапів, причому на кожному з них, як і в конкретній життєвій 

ситуації, можливе досить не просте поєднання абсолютно різних варіантів та ходів, що 

можуть бути. Бувають ситуації, коли повторюються цілі цикли оперативного управління 

(розробка і реалізація заходів) під час компанії з урахуванням різних дат чи періодів 

проведення робіт; 

5) обов’язкова наявність системи стимулів, яка спонукала б кожного учасника 

студента гри діяти, як у житті; 

6) об’єктивність оцінки результатів гри, що забезпечується, знову ж таки, 

реалізацією системи стимулювання, колегіальністю оцінки та іншими засобами. 

Наведені вище критерії методів ігрової діяльності дають можливість визначити галузь 

їх найбільш ефективного призначення. До них відносять економічні, організаційно-

управлінські, навчально-виховні та технологічні процеси. Саме тому, ділові ігри в багатьох 

виданнях називають управлінськими імітаційними, наголошуючи, цим самим, на їх 

основному призначенні, а також зв’язку з методами моделювання.  

Студенти під час гри економічного спрямування навчаються не тільки як правильно 

приймати вірно обґрунтовані рішення, а і розуміють необхідність теоретичної підготовки для 

практичної роботи в майбутньому, знайомляться з проблемами та труднощами, які можуть 

виникнути в реальному житті, набагато краще засвоюють предмет, вчаться виконувати різні 

ролі. Ігрове навчання, на противагу традиційним методам навчання, не тільки передає 

певний обсяг знать, але й розвиває здатність аналізувати, систематизувати та 

використовувати інформацію, яку отримали в процесі гри. Треба також відмітити, що 
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проведення імітаційних, у тому числі і ділових ігор, покращують мотивацію до навчання 

студентів шляхом залучення їх у певні ситуації та створення неформальної обстановки у 

навчальному процесі, необхідності моментально швидких дій та забезпечення реалізації 

різних мотивів для різних категорій студентів.  

Ігрові методи навчання дають можливість контролювати знання всіх учасників ігрових 

груп безпосередньо в процесі гри, що в свою чергу, надасть можливість скоротити час 

проведення спеціального поточного контролю знань студентів. Аналіз успішності студентів 

дозволяє зробити висновок, що впровадження ігрових методів у навчальний процес набагато 

підвищує рівень успішності та фахової підготовленості їх. 

 

САМОСТІЙНЕ ПІЗНАВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ 

 

Герасименко О.І., викладач першої категорії 

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Сучасні інформаційні технології навчання, що використовуються в навчальному 

процесі, значною мірою сприяють розв’язанню актуальних проблем активізації навчально-

пізнавальної діяльності. 

Технологія навчання як окремий напрямок педагогічної теорії має більш ніж 30-річну 

історію. Вона знайшла досить широке розповсюдження і застосування у 

західноєвропейських країнах, США та країнах Латинської Америки. Національна комісія з 

технології навчання, яку було створено у США у 1960 році, узагальнюючи досвід вживання 

терміну технологія навчання протягом десяти років, у доповіді президенту і конгресу США 

відзначала: найчастіше цей термін тлумачать, як певні засоби, що з’явились внаслідок 

революційних звершень в засобах комунікації, і які можуть застосовуватися у навчальних 

цілях поряд із педагогом, підручником, дошкою. 

Без використання технологій навчання застосування у практичній діяльності 

психолого- педагогічних знань є неможливим. Тому перш ніж застосовувати на практиці 

теоретичні знання про навчання, їх необхідно технологізувати. Н. Ф. Тализіна обґрунтовує 

цю позицію наступним чином: “Перш ніж будувати реальний педагогічний процес, він 

(педагог) повинен одержати всі необхідні відомості про те, як це робити. Іншими словами, 

будь-якому викладачу необхідна система знань про навчальний процес, яка подана на 

технологічному рівні. Закони, яким підлягає цей процес, вивчаються цілими комплексами 

наук. Проте в цих науках викладач не знайде опису принципів, методів, вказівок про шляхи і 

засоби їх використання. Між цими науками і практикою повинна існувати спеціальна наука, 

яка виробляє ці принципи, розробляє методи, визначає послідовність науково 

обґрунтованого навчального процесу (технології як реального процесу навчання)”. Ю.І. 

Машбіц під технологією навчання розуміє систему матеріальних і ідеальних засобів, які 

використовуються в навчанні та способи функціонування цієї системи. Таким чином, 

технологія навчання розглядається як проміжна ланка між наукою та практикою. 

На початку 90-х років з’явився термін нові інформаційні технології навчання.               

В. М. Монахов дає наступне тлумачення цьому терміну: “Під новими інформаційними 

технологіями навчання ми будемо розуміти систему сучасних інформаційних методів і 

засобів цілеспрямованого створення, збирання, зберігання, опрацювання, подання та 

використання даних і знань в навчанні та систему наукових знань про її функціонування, що 

спрямована на удосконалення навчального процесу з найменшими затратами”. 

Комп’ютерні технології використовують для підвищення ефективності таких форм 

навчання як очної, вечірньої, заочної та дистанційної, яку можна назвати однією з 

найприорітетніших технологій навчання тисячоліття. 

Дистанційне навчання (Distance Learning, Distance Education) - така організація 

освітнього процесу, при якій основною є самостійна робота людини, що навчається. Сутність 
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цього виду навчання полягає у використанні дистанційних технологій, що застосовуються 

для подання лекційного матеріалу та практичних робіт. Серед цих технологій 

найвагомішими на даний час є: 

4. мультимедійні демонстраційні досліди; 

5. ілюстративні аудіо- та відео- матеріали; 

6. бази даних та знань; 

7. міжнародні стандарти та системи; 

8. он-лайн відеоконференції (відеоконференції в реальному часі). 

Засвоєння нового матеріалу відбувається за рахунок практичних та лабораторних робіт, 

самостійного опрацювання лекційного матеріалу, що подаються у вигляді: 

9. електронних підручників за матеріалами лекцій; 

10. електронних методичних розробок для підготовки до семінарів та практичних 

занять; 

11. електронних лабораторних практикумів; 

12. комп’ютерних тренажерів. 

Поточне та рубіжне контролювання результатів засвоєння матеріалу здійснюється за 

допомогою тестових програм. 

Дистанційні технології створюють інформаційний простір, в якому студент працює за 

складеною з урахуванням рівня підготовки кожного індивіда програмою навчання, яка 

пристосована для комп’ ютера. Процес оволодіння знаннями приходить самостійно. Рівень 

знань студент визначає самостійно, тому, врешті решт, відповідальність за якість набутих 

знань лягає на нього самого. 

Крім того дистанційне навчання має велику перевагу над рештою форм в тому, що цей 

метод дозволяє навчатись у зручний для студента час та в зручному місці. Ще одним плюсом 

даної системи навчання є відсутність цілого ряду соціальних та географічних обмежень, що 

раніше відігравали значну роль в набутті освіти, як-то: вікових, обмежень рівня освіти, 

країни проживання, мови викладання та інших. 

Ефективність самостійного навчання залежить від засобів надання матеріалів, 

контролювання роботи та контакту з викладачем. Тому не дивно, що розвиток цього типу 

навчання, перш за все обумовлений впровадженням новітніх інформаційних технологій та 

засобів комунікації. 

Дистанційне навчання - це форма освіти на основі використання новітніх 

комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, у яку інтегровані елементи всіх видів 

навчання (очного, заочного, вечірнього). Вона охоплює всі рівні шкільної, вищої та 

післядипломної освіти, корпоративне навчання, підготовку та перепідготовку державних 

службовців та військових. 

Методично обґрунтоване використання дидактичних можливостей дистанційного 

навчання, як підвищення мотивації навчання, реалізації індивідуального підходу до 

навчання, забезпечення наочності навчання, є ефективним засобом активізації навчально-

пізнавальної діяльності, а також сприяє більш глибокому і осмисленому засвоєнню 

навчального матеріалу, формуванню інтересу до пошукової, навчально-дослідницької 

роботи. 

Програмні та інформаційні ресурси комп’ютерних навчальних систем з точки зору 

впливу нанавчально-пізнавальну діяльність можуть знаходитись у двох формах: 

- пасивній (носієм інформації є простий, гіпертекстовий або мультимедійний текст); 

- активний (формалізовані та зафіксовані на машинних носіях банки знань). 

Активні програмні та інформаційні ресурси перетворюють КНС в активного партнера 

для студена, такого, який бере на себе виконання всієї рутинної розрахункової, пошукової 

роботи, допомагає приймати рішення, залишаючи за учнем творчі функції. Відношення 

обсягу активних інформаційних ресурсів до загального обсягу навчальних інформаційних 

ресурсів стає одним із суттєвіших показників рівня освіти. 
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Використання сучасних інформаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності 

студентів підвищує ефективність і оптимізує процеси викладання і навчання. Зростає роль 

творчого самостійного пізнавального навчання, спрямованого на дію і кінцевий результат, де 

студенти відіграють активну роль у конструкції знань. Вони навчаються самостійно набувати 

знання і навички і готуються "вчитися напротязі усього життя", оскільки суспільство знань 

буде "здатним до навчання суспільством", де самостійне пізнавальне навчання є 

інструментом, здатним створити численні можливості для диференційованого, 

мотивованого, творчого, новітнього навчання. 

 

СУЧАСНІ ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦ ДИСЦИПЛІН 

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ 

 

Єлисеєва О.С   Викладач 2категорії  

ВСП «Маріупольський  фаховий коледжд ДВНЗ «ПДТУ» 

(м.Маріуполь) 

 

Анотація. Одним з визначальних напрямів розв’язання проблем підвищення якості 

освіти є розвиток педагогічних систем та їх складових, використання нових підходів та 

методів навчання, які впроваджуються в тісній взаємодії з новітніми інформаційними 

технологіями. Підвищення мотивації студентів, залучення їх до взаємодії в рамках 

освітнього процесу дозволяє підвищити якість навчання, формувати необхідні 

компетентності. Доведено, що інтерактивні технології навчання мають великий освітній і 

розвивальний потенціал, забезпечують максимальну активність студентів освітнього 

процесу, оптимальний час навчання і його результативність. 

Ключові слова: інтерактивне навчання; технологія; онлайн інструменти; співпраця; 

комп’ютерна підтримка спільного навчання; навчальне співробітництво. 

Актуальність дослідження. Головна функція освіти – всебічний розвиток особистості. 

Одними з головних завдань сучасної освіти є навчити людину навчатися та обучити 

ефективній взаємодії в процесі навчальної діяльності, тобто формувати здатність 

цілеспрямовано оволодівати професійними навичками, розвивати вміння комунікувати, 

знаходити та опрацьовувати дані, проявляти свій творчий потенціал, знайти шлях до 

самовираження та реалізації себе в житті. Одна з основних проблем сучасної дидактики 

полягає у виборі оптимального співвідношення найкращих традицій чинної освітньої 

системи, інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних педагогічних 

інновацій та тенденцій. Нагальною потребою сьогодення є проблема пошуку найбільш 

ефективних освітніх технологій, що здатні допомогти у вирішенні даної проблеми. 

Інноваційне навчання - навчальна та освітня діяльність, яка зорієнтована на динамічні зміни 

в навколишньому світі, ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих 

здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості.   

Розв’язанню цих завдань може сприяти впровадження в освітній процес сучасних 

інтерактивних засобів навчання. По-перше, використання інтерактивних засобів дає змогу 

ефективно реалізувати ідеї змішаного навчання – найбільш перспективного підходу до 

організації навчання в сучасній освітній практиці багатьох розвинених країн.  По-друге, 

розроблення навчальних програм, що передбачають застосування системи інтерактивних 

засобів навчання, оптимізує перехід від предметного принципу побудови змісту освіти до 

компетентнісної орієнтації навчальних курсів. По-третє, використання інтерактивних 

технологій сприяє розвитку навичок співробітництва.  

Виклад основного матеріалу. Одним з ключових напрямків оптимізації навчального 

процесу, в умовах модернізації української освіти, є орієнтація та спрямування на 

демократизацію взаємовідносин викладача та студента. Це передбачає використання нових 

підходів до навчання: відхід від дублювання інформації та монологічного викладу матеріалу, 

демонстрація можливості отримання цих даних з доступних джерел, сприяння створенню 
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атмосфери співробітництва, перехід до діалогу між викладачем та студента та студентів між 

собою, впровадження в освітній процес активних методів навчання, які дають змогу 

розкрити творчі здібності, розвивати ініціативу та активізувати навчально-пізнавальну 

діяльність студента. Також питання необхідності розвитку навичок співробітництва постає і 

у зв'язку з чинниками, які випливають з сучасних потреб ринку праці, де потрібні не лише 

кваліфіковані, а й комунікабельні фахівці, які б могли успішно працювати в команді задля 

єдиної мети. Зокрема, стоїть питання про підготовку студентів до життя в "цифровому 

суспільстві", що передбачає вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

(ІКТ) для вирішення життєвих завдань.  

Вище зазначене, зумовлює проблему пошуку нових форм, методів і засобів навчання, 

які передбачають ефективне використання ІКТ та враховують інтереси та потреби учасників 

освітнього процесу. Тому, велика увага останнім часом приділяється технології «навчання у 

співробітництві» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Використання 

даного підходу до навчання дає змогу підвищити мотивацію для тих студентів, які не 

зацікавлені в засвоєнні системи знань за допомогою традиційних дидактичних засобів. 

Залучення до співробітництва під час освітнього процесу розширює реалізацію творчого 

потенціалу, розвиває як предметні, так і ключові компетентності студента. Співпраця не 

обмежена часом і місцем, що є характерним для традиційної організації навчальної 

діяльності.   

Важливою складовою ефективного використання електронних ресурсів для організації 

співпраці на уроці є вміння підбирати інструменти та створювати контент. Викладач повинен 

вибрати програмне забезпечення, яке відповідає потребам навчального процесу. Ось деякі 

критерії, які можна використовувати для визначення найкращого сервісу.  

1. Перевага декількох функцій. Деякі інструменти пропонують відмінний сервіс, 

але зосереджені лише на одному аспекті командної співпраці. Найкраще шукати інструмент, 

який є насиченою функцією, і дозволяє людям використовувати його різними способами.  

2. Зручність використання.  Інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим, а 

навігація - простою.  

3. Параметри конфіденційності. Співпраця з командами не означає, що всі 

розмови і файли мають бути загальнодоступними. Іноді потрібно, щоб учасники команди 

мали приватні розмови або працювали над міні-проектами.   

. Для здійснення комунікації з групою, командою,  допоможе програма Skype, за 

допомогою якої викладач може використовувати Skypе на своїх заняттях, маючи включений 

комп'ютер в мережі інтернет, щоб студенти, які не можуть бути присутніми на занятті, могли 

за допомогою Skypе навчатися дистанційно в режимі реального часу та надавати навчальну 

інформацію більш широкому колу студентів. У Skypе можна встановити модуль 

WhiteBoardMeeting, який дозволить працювати з віртуальною дошкою. Дошка нагадує 

графічний редактор, який дозволяє працювати одночасно кільком користувачів над одним і 

тим же малюнком чим і відрізняється від звичайної програми для роботи з растровою 

графікою. Дошка дозволяє редагувати, вставляти на зображення текст, створювати малюнки, 

задавати товщину ліній, друкувати малюнок тощо.  

На віртуальній дошці для зручності користувача відкривається окрема вкладка, коли 

створюємо декілька малюнків одночасно.   

Онлайн-інструмент Trello – гнучкий, візуальний інструмент для спільного управління 

проектами та завданнями. Інтерфейс базується на віртуальних дошках. Подібний інструмент 

корисний для розподілу завдань за деякими типами: заплановані та поточні. Під час заняття 

студенти зможуть бачити, які завдання вони зробили, а які ще потрібно буде доробити. Trello 

легко адаптується до проектів, команди і навчального процесу  

Висновки. До основних умов ефективної організації навчального співробітництва в 

освітньому процесі, слід віднести необхідність забезпечення постійного спілкування усіх 

учасників, свідомої творчої взаємозалежності, активної особистої участі у спільній роботі, 

особисту та колективну відповідальність за прийняття рішень, постійного формування 
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навичок роботі у команді з метою підвищення її ефективності. Серед завдань, які постають 

перед викладачем та студентом, щодо взаємин у співробітництві, можна віднести: 

зменшення конфліктності у педагогічній діяльності; збільшення ефективності діалогічного 

спілкування; ефективність доцільного планування навчання викладачем. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. ОГЛЯД СЕРВІСУ ONLINE TEST PAD 

 

Черняк О.А., викладачка  

ВСП «Рожищенський фаховий коледж 

Львівського національного університету ветеринарної медицини  

та біотехнологій  імені С.З. Гжицького» 

(м.Рожище) 

 

Анотація. У статті досліджено багатоплановість проблеми дистанційного тестування за 

умов сучасного розвитку освітньої системи. Описані переваги використання інтернет-

системи Online Test Pad як технології створення навчальних тестів для контролю знань 

студентів. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку освіти, коли форма навчання 

студентів напряму залежить від епідеміологічної ситуації в країні, триває стрімкий процес 

наповнення освітнього середовища новими засобами інформаційних технологій. Завдяки їх 

швидкому розвитку ми отримуємо додаткові можливості, які устократ полегшують 

діяльність усіх без винятку учасників освітнього процесу.  

Сьогодні поняття онлайн-навчання (освіта за допомогою веб-ресурсів) міцно 

закріпилося у свідомості сучасних здобувачів освіти, а Інтернет перетворився на освітній 

простір з оптимальними можливостями для доступу до навчальних інформаційних ресурсів 

та співпраці. Глобальна мережа стала не лише невичерпним джерелом освітньої інформації, а 

й платформою активної інтелектуальної діяльності, яка надає необмежені можливості для 

одержання знань, удосконалення вмінь та навичок. Саме тоді, коли виникла вимушена і 

нагальна потреба дистанційного навчання, вірними помічниками викладачам стали сучасні 

технології, які докорінно змінили форми організації освітнього процесу.  

Не дивлячись на стрімку динаміку розвитку освіти, сучасній молодій людині, яка 

звикла до ґаджетів практично змалечку, надзвичайно легко реагувати на зміни в навчанні. 

Це, в свою чергу, зумовлює необхідність якісної оцінки знань, здобутих студентами із 

використанням наявних сучасних методів освітнього процесу. В умовах упровадження 

дистанційного та змішаного навчання перед педагогами постала гостра потреба – 

організувати цей процес зручно, не обмежуючись часом і простором, постійно перевіряючи 

якість та рівень засвоєння матеріалу. Виникла необхідність в оптимізації системи контролю 

знань студентів. Саме тому питання розробки і впровадження електронних (дистанційних) 

форм тестового контролю, а також вибору найбільш прийнятної для цього системи чи 

платформи на сьогодні є надзвичайно актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових робіт з досліджуваної 

проблеми показує, що питання оцінювання успішності здобувачів освіти в умовах 

упровадження дистанційного навчання і тестового контролю знань неодноразово ставало 

предметом обговорення серед науковців. Так, слушним на сьогодні є зауваження Л. Дрібної, 

яка твердить, що «тестування серед інших сучасних форм контролю забезпечує оптимальну 

ефективність і надійність оцінки навчальних досягнень студентів». Н.Крижанівська зазначає, 

що «провідна педагогічна ідея застосування онлайн-тестування полягає у формуванні 

інформаційно-комунікаційної компетентності студентів, покращенні якості знань, 

формуванні інтересу до отримання нових знань та пошукової діяльності, інтенсифікації 

навчання за рахунок використання хмарного освітнього середовища». На думку Л. Кухар, 

«використання онлайн-тестів під час дистанційного та змішаного навчання – це вимога 
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інформаційного суспільства, ефективний шлях оптимізації системи діагностики та контролю 

знань, умінь та навичок, що пропонує додаткові можливості як студенту, так і викладачу». 

До питань організації тестового контролю знань в умовах дистанційного навчання свого часу 

зверталися у своїх працях Н.Поліщук, М.Андрос, В.Ашанін, Л.Кириченко, Т.Григорчук та 

інші науковці.  

Дистанційне тестування сьогодні – це інноваційний засіб оцінювання якості знань, який 

не передбачає значних витрат навчального часу на виконання завдань студентами та 

особистого часу викладача на їх перевірку. Відтак якісно сформовані тестові завдання – це 

важливий інструмент оцінювання навчальних досягнень, підвищення рівня підготовки 

фахівців, посилення керованості освітнім процесом.  

На сучасному етапі питання організації онлайн-тестування є надзвичайно актуальним. 

Глобальна мережа Інтернет пропонує безліч засобів для його забезпечення. Тому на часі – 

проведення дослідження в даному напрямку, вибір найоптимальнішого засобу для розробки 

таких тестових завдань, які б сприяли якісній підготовці дипломованих фахівців.  

Виклад основного матеріалу. Насамперед, визначимо місце дистанційного тестування в 

сучасному освітньому просторі. Під дистанційним ми розуміємо автоматизоване тестування 

– проведення опитування та контроль успішності з використанням веб-додатків або 

прикладних програм.  

Основними функціями дистанційного тестування є:  

– діагностична (можливість миттєвого виявлення рівня знань); 

– контролююча (тестування на початку освітнього процесу, моніторинг на певному 

відрізку вивчення дисципліни, рубіжний, заключний, оцінювальний, підсумковий контроль); 

– навчальна (удосконалення знань здобувача освіти, їх систематизація при декількох 

спробах тестування); 

– мотиваційна (заохочення до кращих результатів, розвиваючий компонент); 

– виховна (можливість розвинути волю, характер, звичку до регулярної діяльності, 

дисциплінованість, чесність, відповідальність); 

– прогностична (отримується інформація як для здобувача освіти, так і для викладача: 

чи достатньо сформувалися певні знання, навички, уміння для засвоєння наступної частини 

інформації, прогноз змін у навчанні, з’ясування, які запитання тесту викликали найбільші 

труднощі при наданні відповіді). 

Дистанційне тестування із використанням сучасних ІТ-технологій має ряд переваг 

перед традиційними формами і методами контролю. Воно дає можливість більш раціонально 

використовувати час, охопити більший обсяг матеріалу, швидко встановити зворотний 

зв’язок зі студентами та визначити результати засвоєння теми, зосередити увагу на 

прогалинах у знаннях та уміннях, внести в них корективи. Окрім того, така форма контролю 

знань сприяє: забезпеченню одночасної перевірки знань студентів усієї навчальної групи, 

формуванню у них мотивації для підготовки до кожного заняття; підвищенню інтересу до 

навчальної дисципліни шляхом коректно оформленого тесту; можливості індивідуалізації 

роботи зі студентами; економії навчального часу під час контролю знань та оцінювання 

результатів навчання. 

Для розрорбки і використання онлайн-тестів зовсім не потрібно встановлювати на 

дорогий платний хостинг громіздкі системи або вивчати скриптові мови для створення веб-

сторінок. Для цього існує ряд спеціальних веб-платформ, які дозволяють без додаткових 

знань створити повноцінний онлайн-тест перевірки знань студентів. Пропонуємо зупинитися 

на основних можливостях сервісу OnlineTestPad – власне українського веб-ресурсу.  

Ця платформа є абсолютно безкоштовною, простою у використанні та швидкою в 

налаштуванні. Серед її можливостей – наступні: 14 типів запитань; 4 типи результатів; 3 

способи доступу до тексту; гнучке налаштування і зручний редактор питань; різні системи 

оцінювання респондентів; широка статистика результатів тесту, зручні способи доступу до 

нього. Платформа OnlineTestPad дає можливість студентам брати участь у роботі групи на 
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відстані; надсилати відповіді електронною поштою, а також писати свої коментарі й 

питання; редагувати свої відповіді, працювати анонімно. 

Переваги для викладача:  

1) проаналізувавши результати кожного студента, а також загальну статистику 

результатів, можна визначити рейтинг роботи групи студентів за кількістю правильних 

відповідей та у відсотках;  

2) усі результати опитування, реєстраційна інформація та відповіді на питання 

представлено у вигляді таблиці;  

3) у загальному підсумку результатів групи легко прослідкувати питання або ж теми, 

що викликали труднощі, а також ті, що були надто простими;  

4) є можливість розміщувати коментарі, довідкові матеріали; 

5) доступна інформація про проблемні теми, яким варто приділити увагу, та про 

студентів, які вимагають додаткових консультацій; 

7) є можливість зберегти отримані дані в Excel; 

8) дозволено відстежити активність виконання тесту студентами, що дає об’єктивну 

картину актуальності теми для студентів на певному етапі навчання.  

Використання платформи Online Test Pad надає студентам можливість повторити 

складний для розуміння матеріал, а ті, хто не зрозумів, можуть повторно пройти тести із 

подальшим обговоренням проблемних питань. Окрім того, ця платформа підтримує 

мультимедійні вкладення, діаграми, зображення, відео. Це значно полегшує розуміння 

матеріалу і підвищує мотивацію студента, оскільки тестові завдання, розроблені з 

використанням навіть простих графічних елементів (рисунків, схем), підвищують 

зацікавленість здобувачів освіти у самому тесті, максимально спрощують розуміння ними 

питань і визначення відповідей.  

Важливим фактором як у процесі навчання, так і на етапі контролю знань є те, що на 

платформі Online Test Pad добре реалізовано програму часового розподілу проходження 

тестів. Під час тестування програмно можна встановити, скільки часу витрачається на 

виконання завдань, визначити кількість можливих спроб пройти тест, кількість підказок, 

даних студенту, та розподіл часу в різних частинах тесту.  

Щодо банку тестових завдань, то він може містити низку питань, однакових за змістом, 

але сформульованих по-різному. Наявність таких завдань у тесті дає змогу виключити вибір 

студентами правильної відповіді навмання і підтвердити (або спростувати) їх знання щодо 

досліджуваного матеріалу. 

У цілому, переваги використання Online Test Pad полягають у тому, що обрана 

платформа передбачає:  

1) проведення процедури тестування в режимі реального часу в будь-якому місці, де є 

доступ до смартфона, комп’ютера або планшета; 

2) миттєву обробку результатів і отримання повної звітності; 

3) високу точність і швидкість проведення тестування; 

4) збереження звітів тестування у вигляді файлових даних; 

5) можливість охоплення кількох тем за певним питанням;  

6) легкість і доступність (при натисканні на посилання студенти автоматично заходять 

на платформу Online Test Pad, отже, немає потреби запам’ятовувати окремі імена 

користувачів і паролі) . 

Такий конструктор тестів значно допомагає викладачеві в організації результативного 

викладання дисципліни. Він є автоматизованою системою онлайн-тестування, мета якої – 

виведення дистанційної освіти на новий рівень, забезпечення викладача доступним 

інструментом для організації та проведення контролю знань й обробки результатів 

тестування.  

Висновки. Отже, використання онлайн-тестів під час дистанційного та змішаного 

навчання є ефективним шляхом оптимізації системи діагностики та контролю знань, умінь і 

навичок, що надає додаткові можливості усім учасникам освітнього процесу. Враховуючи 
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його основні функції, дистанційне тестування перетворюється на цікавий та ефективний 

засіб вдосконалення особистості студента та забезпечує високу якість освітнього процесу в 

умовах глобальних викликів для української освіти. Тести стають важливим інструментом 

підвищення рівня підготовки фахівців, посилення керованості процесом навчання. А вибір 

інтернет-платформи для створення бази тестових завдань на користь Online Test Pad 

дозволяє викладачеві звести свої зусилля до мінімуму, оскільки цей сервіс надає зручні 

засоби не лише для конструювання тестів, але й для їх налагодження та безпосередньо 

здійснення контролю знань.   

Проте, поряд з позитивними, слід відзначити і негативні сторони використання 

дистанційного тестування, що не залежить від обраної платформи: складання дійсно якісних 

тестів вимагає немалих витрат часу, результати тестування студентів часто залежать від 

угадування, зрозуміло, що тестування не дозволяє перевірити знання, пов’язані з творчістю.  

Підсумовуючи, зауважимо, що вибір методу оцінювання знань здобувачів освіти в 

умовах дистанційного та змішаного навчання – це особиста справа кожного окремого 

педагога, як і використання тої чи іншої онлайн-системи конструювання тестів. Проте 

кожному педагогу, який працює в напрямку опанування й використання освітніх інновацій, 

сервіс для організації тестового контролю знань Online Test Pad як перспективна педагогічна 

технологія обов’язково стане у нагоді.   
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Левченко О.Ф. Проблеми викладання облікових дисциплін у закладах фахової 

передвищої освіти  

Горденко А.П. Впровадження здоров’язберігаючих технологій у освітній процес  

Якула Н.М. Організація процесу навчання іноземної мови у коледжі в умовах 

дистанційного навчання   

Мельник Т.А. Умови розвитку професійної компетентності викладача коледжу в 

процесі науково-методичної діяльності   

Здирок М. А. Мотивація здобувачів освіти як фактор становлення майбутнього 

фахівця та шляхи її підвищення   

БабкоМ.Ф. Метод проєктів як спосіб засвоєння орфографії на уроках 

української мови серед учнів професійно-технічнічних навчальних  закладів  

Наумчук Г.М. Поєднання інноваційних технологій  з традиційними методами 

роботи на заняттях з математики  

Ганза А.І. Роль гуманитарної складової у подготовці інженерно-технічних 

кадрів  

Меленець І. О. Академічна доброчесність як основа успіху   

Мошенська Н.В. Практичне застосування case study як інтерактивної освітньої 

та виховної технології на шляху успішного кар’єрного майбутнього здобувачів освіти  

Полухтович Т.Г. Використання презентацій на практичних заняттях з «теорії і 

практики надання освітніх послуг»  

Шуліка А. A. Специфіка впливу пандемії covid-19 на розвиток дистаційних 

форм навчання в світі    

Гончарук Г.О., .,Ровінський К.Б. Методи оцінювання фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості студентської молоді у всп «технологічно-промисловий 

фаховий коледж вінницького національного аграрного університету»   

Наумчук Г.М. Поєднання інноваційних технологій  з традиційними методами 

роботи на заняттях з математики  

Максимова К.В. Англійська термінологія як основа професійного мовлення 

майбутніх фахівців спортивної галузі  

Федонюк М.А., Федонюк В.В. застосування даних дзз при викладанні 

дисципліни «моделювання та прогнозування стану довкілля»  

Островський А. Й. Використання вітчизняного продукту іт-технологій при 

викладанні дисциплін   

Герасимик-Чернова Т.П. Сучасні форми предметних компетентностей при 

вивченні  дисциплін  

Булгакова Т.М. Гендерний підхід під час викладання педагогічних дисциплін  

Коренчук Т.Ю. Сучасні інтерактивні методи навчання на уроках правознавства   

Задачина А.В. педагогічна майстерність вчителя фізичної культури в умовах 

реформування середньої освіти   

Вовк Т.М. Використання професійно-орієнтованих ігор як засіб підвищення 

інтересу до вивчення іноземних мов у закладах фахової передвищої освіти  

Донець Т.М., Грибович Є.С. використання нестандартної форми заняття в 

навчальному процесі   

Сахнюк Ю.В. Методологічні засади викладання дисципліни 

«матеріалознавство» для фахівців будівeльнoгo прoфілю в умoвах нeпeрeрвнoї oсвіти  

Пітель І.М., Левіна І.В. D igital skills як одна з основ успішної діяльности нуш в 

сучасних умовах гібридних моделей навчання   
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Погорєлова Н.В. Використання ікт в умовах сьогодення  

Бобкова О.І., Весельська Т.В. Педагогічна комунікація в умовах дистанційного 

навчання  

Бодак О.Б. Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі закладів 

вищої освіти в умовах дистанційного навчання   

Косенчук Н.П. Електронні освітні ресурси – вимога інноваційного розвитку 

фахового колледжу  

Ганченко А.О., Писарчук В.М. Формування і розвиток дослідницьких 

компетенцій студентів через організацію проєктної та навчально-дослідницької 

діяльності  

Ступнікова Н. А. Використання інноваційних технологій під час навчання – 

необхідна умова сучасної освіти   

Ясенова О.О. Інтерактивні методи вивчення спеціальних дисциплін на прикладі 

відкритого бінарного заняття за темою «виробництво марганцевих сплавів»   

Жмудь Л.В. Впровадження інноваційних педагогічних технологій – запорука 

підготовки кваліфікованих робітників   

Зубкова С.С. Використання інформаційних технологій на заняттях фізичної 

культури як спосіб успішного формування теоретичних знань та рухових умінь і 

навичок у здобувачів освіти   

Заболотня Т.М. Змішане навчання як нова форма організації освіти  

Лукач У.Р., Стефанівська Л.Т. Воркшоп як ефективний метод формування 

полікомпетентності студентів  

Бандурка Л.В., Волосюк Т.В. Використання інноваційних методів у викладанні 

економічних дисциплін  

Левченко О.Л. Інформаційні технології у вивченні дисциплін філологічного 

циклу  

Костенко І.П. Використання ігрових технологій на уроках економіки  

Нечай А.М., Чернушенко В.М. Використання сучасних інноваційних технологій 

у викладанні української та зарубіжної літератури  

Карбан Н.В. Сучасні технології в організації самостійної роботи студентів при 

викладанні математичних дисциплін  

Кононенко Ю.М. Використання інтернет платформ для викладання іноземної мови 

під час дистанційного навчання   

Бончева К.О. Інтерактивні методи навчання при викладанні бухгалтерських 

дисциплін  

Желіба А.О. Використання нових інформаційних технологій у навчанні 

управлінських дисциплін   

Киричук О.М. Формування професійних компетентностей засобами ігрових 

форм навчання під час викладання дисциплін «банківські операції»  

Левченко С.В. Технологія використання віртуальних дошок в умовах 

дистанційного навчання  

Пінчук А. С. Сторітелінг – ефективна інноваційна педагогічна технологія  

Дем'янчук Я.Я, Левченко С.В. Впровадження технологій інтерактивного 

навчання у формуванні творчих здібностей студентів   

Ткаченко Л.В., Ткаченко Р.П. Межі та можливості критичного мислення в 

освітньому процесі    

Шмаль О.Ф. Інноваційні технології при викладанні креслення  

Базаренко В.І. Інноваційні засоби у підготовці майбутніх фахівців правилам 

дорожнього руху та основам безпеки дорожнього руху  

Томашук І.В. Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у 

сучасному ЗВО  
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Свіщова Є.В. Про формування математичної інтуїції майбутніх економістів  

Славушевич Н.С., Левченко С.В. Використання методичного прийому 

«фішбоун» для підвищення ефективності заняття  

Константінова Е.К. Використання кейс-методу  при викладанні дисциплін 

безпека життєдіяльності та охорона праці  

Вількос А.В. Провідні фактори та компоненти професійного самовизначення 

студентів  

Забеліна Н.В. Особливості проведення лабораторних робіт при викладанні 

загальноінженерних дисциплін в умовах змішаної форми навчання  

Ушакова Л.Л. Впровадження іноваційних підходів до формування та розвитку 

знань, якісної підготовки студентів   

Герасимова З.З. Інформаційно-комунікаційні технології при викладанні 

дисциплін «охорона праці» та «охорона праці в галузі»  

Сафронова О.В. Впровадження у освітній процес інноваційних форм роботи 

при викладанні дисциплін  

Сема П.С., Кочубей Л.В. Погляди сучасних педагогів на класно-урочну систему 

організації навчання   

Халілова С.Д. Організація підготовки до зно з математики в умовах карантину з 

метою запобігання поширенню на території україни хвороби covid-19  

Ямкова Т.А. Методи контролю навчальних досягнень майбутніх фахівців-

фінансистів у дистанційному навчанні  

Бернацька Г.С. Ефективність використання кейс-методу під час викладання 

дисципліни «іноземна мова за професійним спрямуванням» студентам економічних 

спеціальностей   

Торяник Л.О. Як втримати увагу студентів під час онлайн заняття   

Скрипачук О.П, Данилова  О.О. Проблеми впровадження дистанційного 

навчання  

Малахова Д.М. Використання сучасних інтерактивних методів навчання на 

заняттях з дисципліни «зарубіжна література»  

Скриннік Н.А., Максимовська Л.І. Застосування методики esa під час навчання 

іноземної мови   

Вакушина С.В. Розвиток творчості здобувача освіти як передумова формування 

його індивідуального стилю професійної діяльності  

Губіцька І.І. Самоосвіта та самовдосконалення викладачів як фактори успіху в 

підготовці конкурентоспроможних фахових молодших бакалаврів  

Бистріцька І. М. Актуальні проблеми дистанційного навчання з фізичної 

культури в закладах вищої освіти  

Бортнік О.М. Проблематика формування професійних компетенцій сучасного 

викладача під час дистанційного навчання  

Косяк О.О. Використання  блог-технологій при  викладанні  дисциплін   

Поклонська К.О. Застосування узагальнення матеріалу як вид навчального 

впливу при викладанні математичних дисциплін  

Гречка В.С. Квест-технології як іноваційний інструмент забезпечення інтеграції 

предметів  

Данилова Л.А. Ментальні карти як спосіб організації інформації при викладанні 

дисципліни «економічний аналіз»  

Горовенко О. Л. Раціональність вибору форм і методів контролю знань 

студентів  

Ситник К.Г., Шахова Я.В. Використання інтерактивних технологій на заняттях 

з української мови  

Яксманецька Р.В. Комп’ютерні та інформаційно-комунікаційні технології в 

закладах фахової передвищої освіти  
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Троц А.О., Шаповал М.М. Проблеми сучасної освіти в україні стан вищої освіти 

в україні: проблеми, причини, перспективи  

Запорожець О.М. Використання  інтерактивних технологій при викладанні 

іноземної мови  в умовах дистанційного та змішаного навчання   

Курліщук І.І., Білоконь Г.О. Квест-технології на уроках фізичної культури як 

засіб формування культурної компетентності учнів                                                                 

Даценко О.І. Особливості організації самостійної роботи студентів  

Ленцова Л.В. Соціальна проблематика драми г. Ібсена "ляльковий дім"  

Білоброва Т.Г., Биковська А.М. Сучасні форми та методи викладання 

дисципліни «фізичне виховання»  

Теплова О.А. Тьюторський супровід навчання математики засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій  

Незгода Л.І. Використання технологій дистанційного навчання для 

забезпечення освітнього процесу  

Кондрашов В.М. . Самостійна робота, як визначальний елемент вивчення  

правознавчих дисциплін  

Солоділова І.В. Формування ключових компетенцій студентів при вивченні 

економічних дисциплін   

Аркушенко Г.Г. Методи використання активних форм навчання на заняттях з 

дисциплін фармацевтичного профілю.  

Протасов В.В. Бінарне практичне заняття  з  економічного аналізу та 

статистики на тему «аналіз використання трудових ресурсів»  

Кандюк-Лебідь С.В. Актуальні проблеми журналістської освіти в умовах 

розвитку медійної культури  

Прус В.В. Диференційований підхід до слабовстигаючих студентів та 

врахування в процесі навчання особливостей найбільш підготовлених студентів  

Яцюк Л.О. Коучінг як інноваційна технологія сучасного навчання  

Деркач Т.А Використання методу «case study» при викладанні дисципліни 

«облік і звітність в бюджетних установах»  

Баскаков Д.О. Гаджети несуть більше користі чи шкоди для освітнього 

процесу? Дослідження інтернет-залежності  студентів автотранспортного фахового 

коледжу нту «дп»  

Шишова І. О. Напрями підготовки студентів до роботи з особами, які мають 

порушення мовлення  

Мартиненко О.Є. Використання сервісу online test pad, комп'ютерного 

симулятору «everycircuit», робота з месенджерем discord при викладанні 

електротехнічних дисциплін  

Сас Н.М. Корпоративна освіта в контексті закону україни «про освіту»  

Ніколенко І.В. Особливості організації дистанційного навчання в закладах 

фахової передвищої освіти  

Білоконь Я.Ю., Ямковий О.Ю. Структурно-змістовні аспекти практичної 

підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальності  275 транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)  

Бєлєй Т.Я. Види оздоровчих тренувань при різноманітних відхиленнях у стані 

здоров'я студентів  

Журба О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології  як  засіб розвитку 

мотивації навчальної діяльності  студентів  

Марковська Т.С. Використання кейс-методу під час викладання облікових 

дисциплін  

Луценко Н.М., Калініченко О.І. Метод проєктів — технологія ефективного та 

якісного навчання  

Поляк М.Г., Пітух О.О. Впровадження елементів дистанційного навчання для  
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 слухачів післядипломної освіти  

Шевченко Н.П. Формування мотивації студентів технічних спеціальностей до 

вивчення української мови  

Камиш О. С. Спрямованість освітнього процесу на ціннісне ставлення студентів 

до майбутньої професії  

Галевич О. А., Мандрика Т.П. Сучасні форми організації освітньої діяльності 

при використанні інформаційних технологій  

Савицька А.Ю. Реалізація освітнього процесу для формування готовності 

майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю в 

закладах вищої освіти  

Смоковська Є .І. Інноваційні форми і методи навчання при викладанні 

дисципліни «соціологія»  

Філіпська І.А. Впровадження технологій дистанційного навчання в освітній 

процес  

Куліченко Т.В Особливості організації процесу навчання  

Салькова Н.В. Наочність як ефективний метод навчання на заняттях з історії 

україни  

Кравчуновський О.Г. Організація навчання з використанням електронних 

ресурсів  

Силантьєва О.Д., Масюк О.М. Смарагдова мережа, як об’єкт екологічної освіти 

в промислових регіонах (на прикладі західного Донбасу)  

Пономарьова М.О., Масюк О.М. Сучасний стан екологічної освіти в розвинених 

країнах світу  

Наумова Т.О., Масюк О.М. Екскурсія як одна з форм навчально-пізнавальної 

діяльності у біології  

Зозуля О. В. Музейна педагогіка як інноваціна технологія освіти  

Березіна І. Лекторська майстерність викладача як необхідна умова забеспечення 

результативності навчально – пізнавальної діяльності студента   

Гойдош О.Л. Здоров’язберігаючі технології  на заняттях з біології та хімії  

Харченко І.Л., Волобуєв М.В., Задніченко С.В. Запозичення світового досвіду 

вирішення проблем зайнятості молоді в україні  

Касяненко Є.О. Сучасні комп’ютерні системи тестування  

Комбарова Н.М. Використання «кейс-методу» при викладанні дисциплін  

Сапожникова Г. М. До питання вивчення сучасної української літератури в 

закладах фахової передвищої освіти  

Шепеленко О.К. Використання планшетів в сучасних формах навчання  

Новак Г.Л. Колективні творчі завдання – запорука конкурентноспроможного 

фахівця залізниці  

Братченко О.В. Актуалізація уваги студентів на впроваження електронних 

систем судочинства при вивченні юридичних дисциплін  

Мітін А.О. Цифрова компетентність майбутнього фахового молодшого 

бакалавра. Теоретичний аспект  

Мельник О. А. Змішана форма навчання як альтернатива традиційній подачі 

навчального матеріалу для слухачів закладів вищої освіти  

Богадиця К.І. Навчання усному мовленню на заняттях з іноземної мови  

Суходолова Н.С. Стан і стратегія розвитку освіти в україні до 2031 року  

Ступак А.В. Дистанційні навчальні курси та розвиток суб’єктності у 

віртуальному середовищі  

Гладкова В.І. Комунікативні методи та технології формування знань про 

фізичне здоров’я у майбутнього викладача  

Бартельова А.А. Оnline тестування як інструмент підвищення якості знань 

здобувачів вищої освіти  
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Порожня Н.В. Методика організації роботи студентів із історичними 

джерелами  

Мітус М.В. Професійна діяльність сучасного викладача: виклики та пріоритети  

Івах С.С. З досвіду проведення виховної роботи зі студентами під час 

дистанційного навчання  

Мачуліна І. І., Формування «м’яких» навичок у студентів в умовах 

дистанційного навчання  

Карачова Д.В., Агібалова Т.М., Мирошниченко В.М. Роль неологізмів медичної 

галузі у сучасному перекладознавсті  

Стєпнова Н.І. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти  

Литвиненко І.Ф. Мовленнєва компетенція та особливості її формування у 

здобувачів фахової передвищої освіти під час вивчення української мови  

Краснопьоров Р.М. Використання інформаційних компьютерних технологій 

при викладанні математики  

Тесленко Г.В. Діджиталізація освітнього процесу ЗФПО в системі дистанційної 

і/або додаткової освіти  

Кіор К.К. Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання при 

викладанні електротехнічних дисциплін  

Хоменко В.І. Сучасні тенденції впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес  

Білокузов О.В. Вплив ринку автотраснпортних послугна зміст навчальних 

матеріалів фахової передвищої освіти  

Наріжна Л.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності 

майбутніх вчителів інформатики  

Шурхаленко Т. В. Дослідницька діяльність студентів на заняттях з історії  

Лиса О.М. Сучасні форми та методи при викладанні біології  

Василик О. О., Москалюк Н. В. Проблеми екологічного виховання учнів 

загальноосвітніх шкіл  

Архипенко А.В. Мотивація – один з факторів успішного навчання студентів  

Ступнік О.О. Форми організації самостійної роботи при вивченні 

спецдисциплін  

Мальцева Н.О. Методологія та організація екологічної освіти студентів  

Бовкун Н.М., Бабій І.В. Ігрові методи навчання як засоби активізації 

пізнавальної діяльності студентів при вивченні економічних дисциплін  

Герасименко О.І. Самостійне пізнавальне навчання  

Єлисеєва О.С Сучасні онлайн інструменти при викладанні спец дисциплін під 

час дистанційній освіті  

Черняк О.А. Організація тестового контролю знань студентів в умовах 

дистанційного навчання. огляд сервісу online test pad   
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