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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

Сфера освіти, як і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних змін в 

умовах воєнного стану.  Сьогодення диктує нові вимоги й тому навчання 

студентів відбувається у незвичних для нас реаліях життя. Це виклик не тільки 

для молоді, сімей, а й для викладачів. У непрості часи війни студенти так само 

переживають стрес і тривогу. Їх відчуття підсилені тим, що вони не завжди 

розуміють, що відбувається. 

Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що вивчення української мови дуже 

важливе через її вплив на культурне й політичне життя суспільства. Мова – 

важлива ознака національної ідентичності, культури й історії народу, бо, як 

писала Ліна Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає 

мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на 

початку ХХІ століття».  

У зв’язку з останніми подіями, які відбуваються на території України, 

багато наших краян переходять на спілкування українською мовою, а, отже, це 

означає, що мова – ідентифікатор нації й все більше українців усвідомлюють 

це. Тому важливість вивчення української мови та літератури стає 

беззаперечним фактом. 

Проводити заняття віддалено, не бачити значну кількість студентів, не 

мати можливостей пояснити особисто й допомогти в момент виникнення 

проблеми — це сучасні реалії навчання. Війна вносить свої корективи у низку 

сфер життя, війна внесла несподівані корективи і в навчальний процес і 

змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні 

підходи та методики ведення занять.  



Оскільки ми живемо в цифрову епоху, невіддільною частиною для 

пізнання навколишнього світу стали ґаджети. Мобільні телефони, смартфони, 

планшети, ноутбуки та інші пристрої вже давно регулярно застосовуються чи 

не у всіх сферах життя. 

На сучасному етапі розвитку інформатизації суспільства найбільший 

інтерес у молоді викликають девайси, функціональні можливості яких з 

кожним днем розширюються. Саме вони є тими засобами, які ми доцільно 

використовуємо на заняттях дистанційного навчання для підвищення 

пізнавальної активності студентів. Зазначу деякі переваги використання 

мобільних пристроїв:  

мобільність (можливість використання в будь-якому місці, в будь-який 

час); 

доступність (переважна більшість студентів вже мають смартфони, 

планшети, якщо в когось немає, то організовується робота в групах); 

компактність (займають менше місця в порівнянні з ноутбуками та 

комп’ютерами); 

швидкість (миттєвий обмін інформацією через Bluetooth, електронну 

пошту, Viber, і т.п.); 

сучасність (впровадження в навчальний процес сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій є наскрізною ідеєю Закону про освіту). 

Оскільки освітній процес у нових умовах здійснюється із застосуванням 

технологій дистанційного навчання, повторюємо зі студентами правила роботи 

з онлайн-платформами, взаємодії в хмарних сервісах, інструментах спільної 

роботи з документами та засоби групової діяльності й комунікації. Наголошую 

про те, що під час підготовки до занять української мови та літератури можна 

продивитись відеоуроки. Пропоную  інтернет-ресурси:  Відеоуроки з 

української мови та літератури за шкільною програмою на каналі YouTube; 

Експрес-уроки О.Авраменка; Уроки української мови на Урок.ОСВІТА.UA; 

Відеорепетитор української мови; Українська мова. 200 балів. Olga Ryaba; 

Курси на EdEra. 



При дистанційному навчанні в умовах воєнного стану викладачами 

використовуються різноманітні методи надання навчальної інформації - від 

традиційних друкованих видань до найсучасніших комп'ютерних цифрових 

технологій (радіо, телебачення, авдіо/відеотрансляції, авдіо/відеоконференції,  

E- Learnіng/onlіne Learnіng, Інтернет-конференції, інтернет-трансляції, інтернет-

проєкти). 

Ураховуючи, що в умовах воєнного часу інтернет може працювати 

нестабільно, електронні версії підручників студенти завантажують на носії 

інформації. Якщо немає змоги це зробити і немає змоги працювати з 

підручниками в паперовому вигляді, то наголошую, що усі підручники 

представлені в електронному варіанті на сайті ІМЗО. Добрим помічником у 

цьому є електронна бібліотека Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М. Коцюбинського, де наші викладачі й студенти мають змогу 

користуватися словниками або ж завантажувати програмні твори української 

літератури у форматі PDF. Використовуємо сайт Litcentr, де розміщено список 

словників української мови.  

Проведення онлайн-занять не обмежується лекційним викладом 

матеріалу, а застосовуються різні методи інтерактивної роботи. За допомогою 

цифрових інструментів організовуються швидкі опитування. Надаються 

студентам рекомендації щодо використання онлайн-сервісів, ресурсів, 

послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. Для цього 

використовую різноманітні платформи та сервіси: 

https://onlinetestpad.com/ua — конструктор тестів, опитувань, кросвордів, 

ігор та комплексних завдань; 

https://learningapps.org  – готові навчальні вправи та інструменти для 

створення тестів, завдань; cuttly, go-gl.com– скорочення посилань; 

Google-Форми, Moodle -  навчальна платформа, Google Classroom -

  безкоштовний веб-сервіс, створений Google для закладів освіти. Це додатки та 

платформи, які допомагають створити ефективне інтернет-навчання. 

https://onlinetestpad.com/ua
https://learningapps.org/


Враховуючи, що українська література, – невичерпне джерело народної 

мудрості, персонажі творів – приклади найвищих моральних чеснот, акцентую 

увагу на позитивних рисах головних героїв та прагнемо розвивати їх у молоді: 

патріотизм, оптимізм, товариськість, відповідальність, чесність, відкритість та 

готовність протягти руку допомоги тому, хто цього потребує. На заняттях 

української мови та літератури ми не тільки вивчаємо програмовий матеріал, 

але й, засобами художнього слова, формуємо відданих патріотів, цілісних 

особистостей, інноваторів, здатних бути мобільними та швидко реагувати на 

зміни. Для перегляду екранізованих творів української літератури пропоную 

студентам сайти ЗНО клуб, ZNO courses,  ЗНОву ЗНО, UAUA INFO, на всі 

двісті. 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників 

освітнього процесу: викладачів, студентів, батьків. Організувати якісне 

навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати 

студентів, давати раду технічним проблемам зовсім не просто. Однак викладачі 

кафедри  на належному рівні  забезпечують студентів основним обсягом 

навчального матеріалу, інтерактивно взаємодіють зі студентами у процесі 

навчання, надають їм можливість для самореалізації при виконанні творчих 

завдань та при засвоєнні навчального матеріалу. 

Сьогодні студенти потребують нас як ніколи раніше. Бо саме ми маємо 

зараз найбільшу місію в історії нашої країни – виховати освічене покоління 

людей, які плекають рідну українську мову, шанують Україну й ніколи не 

допустять геноциду нашого народу! Народу, який має свою тисячолітню 

історію, славетних воїнів, унікальну та неповторну культуру й традиції.  

То ж  вивчаймо нашу багатогранну, унікальну мову. Її мелодійність, 

колоритне забарвлення та співзвучність зачаровує, об’єднує та згуртовує наш 

великий український народ у сильну та непереможну націю. 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК 

   Не можливо оцінити важливість застосування інформаційних 

технологій у сфері освіти та науки. Зараз важко уявити собі заклад освіти, в 

якому б не було комп'ютерних аудиторій, електронної бібліотеки, що значно 

полегшують процес навчання та самоосвіти студентів. [1] 

У зв’язку з пандемією Соvid-19 (з березня 2020 року) всі навчальні 

заклади освіти почали працювати онлайн та застосовувати відповідні онлайн-

сервіси та навчальні платформи, і більшість з них  продовжує так працювати до 

сих пір (з метою максимального убезпечення всіх учасників освітнього процесу 

Міністерство освіти і науки України рекомендував прийняти рішення про 

навчання у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти у дистанційному форматі) [4]. 

У ВСП «Технологічний фаховий коледж ДДАЕУ» згідно  навчального 

плану у студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/


«Бухгалтерський облік» передбачено проведення навчальних практик з 

дисциплін «Фінансовий облік» та «Інформаційні системи і технології в обліку». 

З навчальної практики з дисципліни «Фінансовий облік» загальна кількість 

годин складає 240, з них 90 годин - аудиторних занять.  З навчальної практики з 

дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» 120 годин та 36 годин 

відповідно.  У закладах фахової передвищої освіти на 2022-2023 н.р. сталися 

зміни у порядку проведення навчальних практик: мінімум 12 осіб у підгрупі та 

18 годин на тиждень на одну академічну групу (підгрупу). Ці зміни були 

відображені у навчальному плані коледжу на 2022-2023 н.р.  

У ВСП «Технологічний фаховий коледж ДДАЕУ» передбачено 

проведення навчальних практик з дисциплін: «Фінансовий облік» та 

«Інформаційні системи і технології в обліку в умовах навчальної бухгалтерії. Її 

завдання – на прикладі умовного підприємства закріпити навички 

бухгалтерської роботи – від складання найпростіших бухгалтерських 

документів до складання фінансової бухгалтерської звітності. Але в реаліях 

нашого часу, всі заняття проводяться дистанційно. Наш коледж при проведенні 

занять (синхронно або асинхронно) та навчальних практик за фахом активно 

використовує інформаційні технології. ВСП «Технологічний фаховий коледж 

ДДАЕУ» для цих цілей використовує навчальну платформу  «Moodle» (рис. 1.). 

Для роботи на даній платформі кожному студенту (денної або заочної форми 

навчання) і викладачу видається свій пароль та логін (рис. 2.). 

  Вхід до неї через сайт коледжу http//tkddaey.beget.tech/my/. 

Також на сайті закладу освіти можна знайти рекомендації для викладачів 

та студентів для роботи на навчальній платформі. 

«Moodle» - навчальна платформа, призначена для об'єднання педагогів, 

адміністраторів і студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану     систему 

для створення персоналізованого навчального середовища [2].                                                 

  



 

                                                                                                                        

 

Рис. 1 Значок програми «Moodle» 

 

Рис. 2 Вхід до системи «Moodle» 

 Викладачі циклової комісії обліково-екномічних дисциплін 

коледжу створили курси по кожній дисципліні, в т.ч. окремо для проведення 

навчальних практик з «Інформаційних систем і технологій в обліку» та 

«Фінансового обліку». 

 

Рис. 3 Перелік дисциплін у викладача в програмі «Мoodle» 

  



 

 

Рис. 4 Фрагмент змісту навчальної практики  в програмі «Мoodle» 

 Практика студентів є обов'язковою складовою частиною процесу 

підготовки спеціалістів у закладах фахової передвищої освіти. У закладах 

фахової передвищої освіти студенти проходять навчальні і виробничу 

практику. Мета навчальної практики - поглибити і закріпити теоретичні знання 

студентів, набути  практичні навички. Форма проведення навчальної практики  

передбачає роботу студента на ПК з використанням інформаційних технологій 

та спеціальних бухгалтерських програм. 

Важливим питанням у практичній підготовці майбутніх фахівців є 

забезпечення її неперервності і послідовності в набутті необхідного обсягу 

практичних знань, умінь та навичок відповідно до кваліфікаційного рівня – 

молодший фаховий бакалавр. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики 

забезпечує циклова комісія, викладачі якої складають робочі програми 

навчальних практик, які затверджує зам. директора з навчальної роботи та 

наскрізне завдання до кожної теми. Загальну організацію практики студентів та 

контроль за її проведенням здійснює керівник практики. Графік для проведення 

навчальних практик складає та затверджує зам. директора з навчально-

виробничої роботи.  

Викладач консультує студентів за графіком занять у SKYPE або Zoom з 

кожної практичної роботи, а студенти, в свою чергу, виконують  індивідуальне 

завдання та прикріпляють його у систему «Мoodle» для перевірки. 



Для зручності та швидкості дистанційної роботи викладачі циклової 

комісії обліково-економічних дисциплін створили на гугл-дисках папки до 

кожної дисципліни в розрізі практичних робіт із завданнями та надають доступ 

студентам до них. Студенти  виконують певні  розрахунки, проставляють 

кореспонденцію рахунків в журналах реєстрації господарських операцій, 

заповнюють первинні та зведені документи, форми фінансової звітності. 

 

Рис.5 Фрагмент завдань з навчальної практики  на гугл-диску 

Всі знають, що попит існує на випускників закладів освіти, які обізнані не 

тільки з предметом своєї діяльності, а й добре володіють сучасними 

інформаційними технологіями, що забезпечують виконання посадових 

обов’язків на відповідному рівні. Тому особливу роль у підготовці 

висококваліфікованих фахівців відіграють дисципліни, які знаходяться на 

перетині професійно-орієнтованої системи знань та сучасних інформаційних 

технологій [3].  

Під час навчальних практик студенти здають кожну практичну роботу, а 

також за посиланнями виконують тестові завдання за допомогою онлайн-

сервісу Online Test Pad. Для контролю знань студентів тести розроблені до 

кожної теми.  

Підсумкову оцінку за результати навчальної практики програма 

розраховує самостійно, виходячи з середньоарифметичної по кожному 

завданню. 



 

Рис.6 Фрагмент тестових завдань з навчальної практики 

 

Рис.7 Перелік тестових завдань в Online Test Pad 

За підсумками навчальних практик у коледжі проводиться підсумкова 

студентська онлайн-конференція, на якій відбувається обмін досвідом і аналіз 

виконання практичних завдань. Проведення студентських конференцій  є 

ефективним засобом об’єктивного виявлення та відбору обдарованої 

студентської молоді та реалізації творчих здібностей студентів,  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Глобалізація економіки, зміни в соціально-економічній сфері та розвиток 

інноваційних технологій, які швидко увійшли в усі галузі нашого життя, 

ставлять перед навчальними закладами нові виклики – підготовку, відповідно 

сучасним вимогам, висококваліфікованих фахівців. В зв’язку з цим виник 

інноваційний тип освіти, а для його ефективної реалізації потрібні інноваційні 

технології. Для кращого засвоєння програмного матеріалу, розвивати 

самостійне, творче мислення у студентів викладач повинен ширше 

застосовувати сучасні форми і методи навчання, використовувати розбір 

виробничих ситуацій, практикувати заняття на виробництві.  

Питання сутності інновацій та використання інноваційних методів 

навчання у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів 

досліджували науковці: Н. Акімова, Г. Бенедик, Т. Вахрушева, Б. Гриднева, Н. 

Горбатюк, К. Друрі, Я. Коменський, Є. Лапшина, Р Мертон, Дж. Мід, М. 

Павлюковець, Б. Райан, Т. Скоун, О. Саган, І. Сагдиева, О. Тарасова, М. 

Топчієв, та ін. В своїх напрацюваннях науковці розглядають в тій чи іншій мірі 

процес застосування інноваційних методів навчання, їх вплив на якість 

навчання. 

Прихильники інноваційного підходу в освіті вважають, що основою 

сучасної освіти повинні бути не стільки навчальні предмети, скільки способи 

мислення і діяльності. Парадигма сучасної освіти – навчити студента 

працювати з новою інформацією, постійно оновлювати свої знання. Адже 



робота любого сучасного фахівця – це безперервний пошук знань, вміння 

ефективно застосовувати їх у своїй повсякденній діяльності. 

Мельникова О.В. вважає, що інновації у вищій освіті можна трактувати 

як новостворені або вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція 

та послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно підвищують 

якість, ефективність та результативність навчально-виховного процесу. При 

цьому, основними елементами освітньої інновації є її носій, який має певну 

інноваційну ідею та проводить інноваційний експеримент; споживач інновації - 

студент або група слухачів (які здобувають знання з певного напряму); а також 

інституції, що забезпечують упровадження інновацій у навчальний процес 

(заклади вищої освіти; органи управління освітою; науково-методичні 

установи; науково-виробничі підприємства) [1, с. 18]. Барабась Д., Джафаров Д. 

та Шпак І. стверджують, що інноваціями в освіті є впровадження нових (в 

даний період часу і для даної території) методів, форм і підходів до передачі 

знань, формування вмінь і навичок у студентів [2, с. 38].  

Суть інноваційних методів полягає в тому, щоб організувати навчальний 

процес у формі діалогу, що допоможе студентам навчитися виражати свої 

думки, аналізувати проблемні ситуації і знаходити ефективні шляхи їх 

вирішення. Такі методи дозволяють підвищити рівень освіти, розвивають 

студентів, формують навички та вміння, які будуть використовуватися ними в 

подальшій професійній діяльності.  

Під інноваційними методами викладання економічних дисциплін слід 

розуміти методи, які розвивають і які розвиваються, тобто це методи, які 

сприяють до саморозвитку і які створюють умови для повноцінного розвитку 

всіх своїх учасників. Таким чином, інноваційна освіта передбачає максимальну 

практичну орієнтованість дисциплін, що викладаються. 

Інноваційна діяльність викладача економічних дисциплін включає: 

розробку нових методик, прийомів, засобів, методів навчання і виховання, 

впровадження авторських програм, курсів, апробацію нових підручників тощо. 



Досягти максимальної якісної організації навчального процесу можна за 

рахунок використання новітніх інформаційних технологій. 

Інформаційні технології надають можливість досягнення таких цілей, як:  

– взаємне навчання;  

– розвиток критичного мислення;  

– формування стійкої мотивації щодо підвищення освітнього рівня 

протягом усього життя;  

– уміння одержувати нові знання, використовуючи попередні здобутки як 

готові результати. 

Застосування інноваційних технологій в навчальному процесі при 

підготовці фахівців економічного напряму передбачає формування та 

використання економічної інформації по інтерактивних навчально-тренінгових 

практикумів за вимогою студента з будь-якого місця планети, з будь-якого 

комп’ютера чи навіть мобільного телефону. Це дозволяє не купувати 

навчальним закладам додаткове апаратне та програмне забезпечення такі як 

пакет офісних програм, клієнт електронної пошти, бізнес-програми. 

Комп’ютерне тестування, як один із методів контролю знань, полегшує 

роботу викладача із систематизації і оцінки якості знань студентів та дозволяє 

студенту самостійно оцінити рівень своїх знань. Такий спосіб контролю дає 

можливість: організовувати зворотній зв’язок між студентом і викладачем з 

використанням мережі Інтернет; отримання об’єктивної оцінки з виключенням 

людського фактору; формування узагальнених статистичних оцінок результатів 

контролю та інше. 

Інформаційне освітнє середовище ДАФК ЛНАУ дозволяє реалізувати в 

навчальному процесі велику частину можливостей сучасних технологій для 

підготовки фахівців зі спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Розвиток та застосування технологій 

електронного, дистанційного і мобільного навчання сприяє підвищенню рівня 

їх фахової підготовки та конкурентоспроможності на ринку праці.  



Отже, впровадження інноваційних методів навчання в навчальний процес 

дозволяє виробляти у студента вміння орієнтуватися в нестандартних 

ситуаціях, аналізувати виникаючі проблеми, самостійно розробляти і 

реалізувати управлінські рішення, що в кінцевому підсумку дозволяє істотно 

підвищити рівень і якість професійної підготовки в цілому. 

На разі, коли освітні стандарти передбачають значне збільшення часу на 

самостійну роботу студентів у навчальному процесі, такі інноваційні технології 

як електронне, дистанційне та мобільне навчання відкривають широкі 

можливості для вирішення завдань з організації самостійної роботи студентів 

та дозволяють їм отримати доступ до навчальних матеріалів в будь-якому місці 

та у будь-який час, що робить процес навчання більш привабливим та 

комфортним і стимулює до самоосвіти. 
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ІНСТРУМЕНТИ СПІЛКУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ 

НАВЧАННІ 

Для ефективної організації навчання здобувачів освіти у закладах фахової 

передвищої освіти в умовах обмеження освітнього процесу використовуються 

форми дистанційного навчання.  

Дистанційне навчання – форма організації та реалізації освітнього 

процесу, за якою його учасники здійснюють навчальну взаємодію принципово 

та переважно екстериторіально тобто, на відстані, яка не дозволяє й не 

передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч [1, с.7]. 

Забезпечення дистанційного навчання в закладах фахової передвищої 

освіти вимагає використання певного системотехнічного забезпечення, яке 

включає: апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання); 

інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, 

що надає всім суб’єктам дистанційного навчання освітнього закладу 

цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього 

процесу в синхронному та асинхронному режимах; програмне забезпечення 

загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або 

побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами. 

        Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує 

передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах 

(програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У 

системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування 

викладача і здобувача освіти, а також здобувачів освіти між собою.  

Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача і здобувача освіти  

у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або 

темі. Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи 



обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою 

інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли 

певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, 

під час роботи малої групи здобувачів освіти над проєктом, створюються 

форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення 

дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – 

обговорення загальної проблеми проєкту всіма учасниками навчального 

процесу (веб-конференція). 

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб 

оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: 

текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. 

Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час 

вивчення іноземної мови в дистанційній формі є важливим моментом. В 

освітніх цілях за необхідності можна організувати спілкування в чатах з 

носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у 

рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проєктної діяльності, 

обміну інформацією. 

Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона 

проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення 

відео-конференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: 

створення програм (цим займається мережевий викладач), своєчасна 

інформація на сайті та розсилка за списком (виконує педагог-куратор). 

Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити 

заняття у «віддалених класах», коли здобувачі освіти й викладач знаходяться на 

відстані. Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів 

відбуваються в режимі реального часу. Викладач і здобувачі освіти можуть 

бачити один одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним 

матеріалом. 

         Середовище Classroom дозволяє організувати онлайн навчання, 

використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. 



Викладач має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати 

діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми 

оцінювання. 

Соціальні мережі, Viber, Telegream, WhatsApp дозволяють створювати 

закриті групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації. 

Для організації дистанційного та індивідуального навчання в закладах 

освіти можна також використовувати наступні веб-технології та програмні 

засоби: 

Веб-додаток Edmodo – освітній сайт, який являє собою усічену соціальну 

мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися викладачам і здобувачам 

освіти, об'єднавшись навколо процесу навчання. 

Платформа LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє 

створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки 

різноманітних завдань з різних предметних галузей для використанням і на 

заняттях, і позаурочний час. Крім того, Learningapps.org надає можливість 

дистанційного навчання кожному викладачу, адже дозволяє створити набір 

класів у власному акаунті, ввести дані про здобувачів освіти, їх профілі, задати 

пароль для входу та викладати вправи для виконання. 

Безперервність освіти знаходиться в динамічному зв’язку з соціалізацією 

особистості. У ході соціалізації людина опановує знаннями про ті моделі 

поведінки або акти поведінки, які прийняті в даній культурній системі. 
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КОНЦЕПЦІЯ  SMART  У РАМКАХ  СИСТЕМИ  ОСВІТИ 

Більшість  розвинених  країн  просуває  концепцію  Smart  у рамках  

розвитку  не тільки  системи  освіти,  а й економіки  в цілому.  Основу  цієї  

концепції становлять три основні ідеї: 

1.  Мобільний  доступ. Необхідно  забезпечити  можливість  отримання 

всіх  видів  цифрових послуг у будь-якому  місці  світу,  при  цьому  дані  

сервіси повинні бути спрямовані на кожного користувача індивідуально. 

2.  Створення  нових  знань.  Жодна  країна  не  зможе  розвиватися  

безпостійного  здобуття  нових  знань,  які  в свою  чергу  складають  основу 

модернізації національної економіки.  

3.  Створення  Smart-оточення.  Середовище  Smart  дозволяє 

стимулювати  появу  окремих  технологічних  розробок,  які  можуть  вийти  на 

рівень,  коли  інформаційно-технологічне  середовище  наближається  до 

природного  інтелекту  і служить  однією  з основних  ідей,  на  яких  базується 

ідея «розумної» економіки. 

З  огляду  на  вище  окреслене  вважаємо,  що  таке  навчання  дасть 

можливість  самостійно  розвивати  індивідуальну  освітню  та  в подальшому 

професійну  траєкторію  зростання  того,  хто  навчається,  а також  прирівняє 

рівень  здобувачів  освіти  міських  і сільських  шкіл  й відкриє  шлях  до 

міжнародного освітнього простору. Підкреслимо,  що  середовище  Smart-

освіти  –  це  конвергенція  ІКТ  та  інфраструктури  інтернету,  тобто  злиття  

онлайнового  розподілу програмного  забезпечення  і контенту  в форматі  

мультимедіа.  У  цьому контексті  Smart-технології  передбачають  

використання  комп’ютерних систем  і мікропроцесорів  для  виконання  



щоденних  завдань  і обміну інформацією  .  Тобто  ключовими  аспектами  є  

створення  гнучкого і відкритого  середовища  навчання  з використанням  

гаджетів,  відкритих освітніх ресурсів, систем управління. У  ході  дослідження  

з’ясовано,  що  мета  розумного  навчання  полягає в тому,  щоб  зробити  

процес  навчання  ефективним  за  рахунок  перенесення освітнього  процесу  в 

електронне  середовище.  Тобто  мова  йде  про  спільне створення і 

використання контенту і про спільне навчання. Саме такий підхід дозволить  

надати  доступ  до  знань  викладача  кожному  бажаючому. Створюється  

особливий  простір,  взаємодія суб’єктів  діяльності,  в якому кожен  

залучається  до  пошуку  істини,  висловлює,  аргументує  свою  точку зору,  

формує  взаємоприйнятну  точку  зору,  прагнення  реалізувати  обмінзнаннями,  

досвідом.  Більш  того,  це  дозволить  розширити  межі  навчання, навчання 

стане доступним усюди і завждиВважаємо,  що  з впровадженням  Smart-

технологій  будуть  створені умови  для  реалізації  проголошеного  ЮНЕСКО  

провідного  принципу  освіти XXI  століття  «освіта  для  всіх»  і «освіта  через  

усе  життя»  –  «Life  Long Learning (LLL)». Сама  концепція  Smart  активно  

почала  впроваджуватися  в світову освітню  практику  ще  у 90-х  роках  

минулого  століття.  Так  у 1997  році  уряд Малайзії  анонсував  концепцію  

створення  Smart-школи.  В  кінці  1990-х  рр. в Південній  Кореї запускається  

проєкт «Школи майбутнього» на  базі існуючих освітніх  установ.  На  початку  

2000-х  рр.  Китай  також  анонсував  Smart-реформу  освіти.  Впровадження 

Smart-технологій робить позитивний вплив на освітній  процес, допомагає 

вчителям розширити можливості навчання, проводити  роботу як  з окремими 

учнями, так  і в малих групах або  з цілим класом за будь-якої методики 

навчання,  а також надає доступ до різних довідкових систем, електронних 

бібліотек та інших інформаційних ресурсів, є доступним для вчителів  і учнів  в 

будь-якій точці Земної кулі. Застосування Smart-технологій робить урок більш 

динамічним, підвищує мотивацію учнів до  навчання,  а також дозволяє 

вчителю підвищити якість навчання відповідно до запитів суспільства. 

Проведення уроків  з використаннямінтерактивних технологій передбачає 



наявність інтерактивної дошки, проєктора, комп’ютера, програмного 

забезпечення. Використання такого комплексу дозволяє замінити на уроках 

традиційні наочні посібники мультимедійними. 

 

БИЧКОВА Антоніна,  

викладач правознавства,  

Відокремлений структурний підрозділ  

«Оріхівський коледж Таврійського  

державного агротехнологічного  

університету імені Дмитра Моторного» 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВИВЧЕННІ ПРАВОЗНАВСТВА 

Право – частина загальної культури людства, соціальна цінність, що 

формує цивілізовану і гуманістичну організацію життя суспільства. Воно 

покликане сприяти його розвитку в цілому, а також вихованню духовних 

якостей, переконань, які допомагають орієнтуватись у складних процесах 

суспільного життя, виборі життєво важливих цінностей, самовизначеності 

людини.  

Саме на заняттях правознавства, на мій погляд, студент  набуває 

життєвих компетентностей, невід’ємною складовою яких є правові. 

 Серед них виділяємо такі: 

• аксіологічно-правова (формується через висловлювання власної 

позиції щодо функції права у суспільстві, правомірної та неправомірної 

поведінки, юридичної відповідальності за правопорушення, визначення чеснот 

громадянина правової демократичної держави); 

• логічна (формується через визначення ознак правових понять, 

формулювання їх визначення, виділення основних складових правових явищ та 

фактів, побудову структурно-логічних схем); 



• юридично-мовленнєва (формується через характеристику 

правових явищ, обговорення їх у групі та представлення власної позиції, 

обґрунтування її, інсценування правових ситуацій); 

• інформаційно-правова (формується уміння студентів працювати з 

джерелами, аналізувати нормативно-правові акти, користуватись довідковою 

літературою, Інтернетом для самостійного пошуку інформації); 

• практико-орієнтована (формується через співставлення власного 

уявлення про правове явище та витягом з НПА, наведення прикладів, що 

конкретизують правове положення, застосування теоретичних знань для 

аналізу ситуативних задач). 

Таким чином, моє завдання як викладача – не тільки надати певні знання 

з правознавства, а навчити застосовувати накопичені знання, тобто бути 

компетентним. Вирішенню цього завдання сприяють інтерактивні технології 

навчання.  

Суть інтерактивного навчання полягає у тім, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх його учасників. Воно 

передбачає співнавчання,  взаємонавчання (колективне, групове, навчання у 

співпраці), де студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними  суб’єктами 

навчання; розуміють, що вони роблять; релаксують з приводу того, що вони 

знають, вміють і здійснюють. 

Організація інтерактивного  навчання передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі 

аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню 

навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, 

дає  можливість педагогу стати справжнім лідером студентського  колективу.  

Особистісно орієнтоване навчання передбачає застосування 

інтерактивних методів. Які ж інтерактивні методи застосовую на заняттях з 

правознавства  

.Кожне заняття  починається із визначення мети, цілей і завдань. Для 

студентів цілі і завдання  визначають очікувані результати. І тут важливо, щоб 



вони самостійно вміли визначити, чи досягли поставленої мети і де є резерв для 

досягнення. Перші заняття «збагачують» студентів  юридичними поняттями, 

готують їх до подальшого вивчення теми. А наступні спрямовують на 

застосування знань у соціальному середовищі. Такі заняття збагачують 

особистий життєвий досвід студентів.. У цьому випадку завдання викладача – 

дати можливість кожному висловити свою точку зору. Майстерність викладача  

полягає у тому, що він підтримує ситуацію розмаїття думок та ідей, цінує 

погляди кожного в групі.  

На етапі актуалізації знань, використовую такі форми і методи діяльності: 

• фокусуючі запитання (часто вони є проблемними, відповідь на які 

студенти  шукають протягом всього заняття ; наприклад: за якими ознаками 

можна встановити наявність чи відсутність в країні правової держави?); 

• метод «Мікрофон» (дає можливість кожному студенту  висловити 

свою позицію щодо проблеми); 

• «мозковий штурм»   (наприклад, громадянство – це ... , 

народовладдя – це ...; важливо, щоб викладач утримувався від висловлювання 

власних ідей та спрямовував роботу студентів , прислухаючись до їхніх ідей);  

• «низка слів» (студентів пропонуються набори слів, а вони роблять 

припущення, як їх можна використовувати чи логічно пов’язати; наприклад, 

громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для 

військовослужбовців, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний 

строк, довічне позбавлення волі – студенти визначають, що це основні 

покарання за скоєні злочини відповідно до ККУ). 

Подальше вивчення матеріалу з правознавства дає можливість 

використовувати такі методи інтерактивного навчання, які поглиблюють 

пізнавальну діяльність студента. Тут важливо, щоб інтерес до отримання нових 

знань не знизився, а навпаки, підтримувався зацікавленістю. Тому можна 

запропонувати часту зміну навчальної діяльності: читання із позначками 

(дозволяє студентам перевірити власне розуміння певного явища і визначити 

невідоме), робота із нормативно-правовими актами, «запитання – 



відповідь». При вивченні тем «Правові норми», «Правові відносини» 

використовую метод «Робота в малих групах». Об’єдную студентів у групи по 

5-6 чоловік. Кожна група зі свого складу обирає керівника (спікера), 

доповідача, секретаря та посередника. Отримавши завдання, наприклад, 

визначити: Що таке правовідносини? Які є їх види? Який склад правовідносин? 

– групи починають працювати. Після опрацювання завдання доповідач 

представляє результати роботи групи, а інші групи фіксують в довільній формі 

його відповідь. 

Найбільш часто використовую метод «Прес». Цей метод навчає студентів 

чітко формулювати власну думку і висловлювати її за короткий проміжок часу. 

Відповідь студентів має таку структуру: «Я вважаю, тому що наприклад 

отже…». Цей метод використовую найчастіше при розв’язуванні юридичних 

задач і правових ситуацій при вивченні сімейного, трудового, кримінального, 

цивільного права. 

Студенти ще раз повторюють та передають зміст статей відповідних 

нормативно- правових актів даних галузей права; нагадують, що громадяни 

мають дотримуватись законів, і діяти відповідно до законодавства. 

Вивчення правознавства вимагає зв’язку з життям. Сучасна криміногенна 

ситуація в країні дає можливість використовувати конкретні правові ситуації. 

При розв’язанні правових ситуацій застосовую метод «аналіз правової 

ситуації». Студентам надається алгоритм розв’язання правової ситуації, який 

передбачає наступне: 

Факти. Що відбулося? Хто є учасниками справи? Що ми про них знаємо? 

Проблема. Якими нормами закону регулюється ситуація? 

Аргументи. Якими є ваші аргументи (із законодавчої бази) на захист 

кожної із сторін? 

Рішення. Якими буде ваше рішення? Яким є причини вашого рішення? 

Якими можуть бути його наслідки? 

Для аналізу правових ситуацій, їх кращого розуміння використовую такі 

методи, як: «дерево рішень», «діалог Сократа», дебати. Два останні методи є 



ефективним засобом вироблення в студентів уміння зрозуміло і логічно 

формулювати власну позицію, знаходити переконливі факти й аргументи на 

підтримку особистої позиції. Такі методи застосовую при вивченні тем 

«Кримінальне право України», «Адміністративне право України», «Цивільне 

право». 

При засвоєнні знань, в якій би формі це не відбувалося, важливим є 

підсумок – оцінка знань. Практика доводить, що найкращими формами 

оцінювання знань є самооцінка, взаємооцінка, незалежна оцінка з обов’язковим 

підсумком викладача   

Використання інтерактивних методів навчання дає позитивний результат. 

Також підвищується якість засвоєння студентами  знань, активізується їхня 

пізнавальну діяльність, атмосфера співробітництва, творчої взаємодії в 

навчанні. 

На мій погляд, застосування інтерактивних форм і методів сприяє 

формуванню інтелектуально розвиненої, творчої, високодуховної особистості, 

компетентного громадянина незалежної держави, із сформованими 

правознавчими життєвими компетентностями. І це є великою цінністю, бо 

студент «не готується до життя, а вже живе» у суспільстві, і вже сама часто 

виступає суб’єктом правовідносин. 

Список використаних джерел 

1. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний 

посібник. / Авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. - 2007. 

2. Вольфовська Т. Визначення рівня сформованості інтерактивних 

умінь особистості на етапах соціалізації //Педагогіка і психологія. - 2003. - № 3-

4. - C. 141-148. 

3. Гейко І. Використання інтерактивних форм і методів навчання як 

засіб формування творчої особистості //Історія України. - 2002. - № 37. - C. 7-9. 

4. Жидкова Н.  Формування вмінь аналізувати нормативно-правові 

акти на уроках правознавства, Ж-л «Історія в школах України» №2, 2011 р. 



5. Куріцина М. "Відчуй себе інтелектуалом!" : Інтерактивні технології 

в розвитку творчих здібностей учнів //Освіта. - 2005. - № 9. - C. 4-5. 

6. Мокрогуз О.П. Інноваційні технології у викладанні суспільних 

дисциплін, -Чернігів – 2002. 

 

БЛЯХАРСЬКИЙ Орест 

викладач музичного виховання з методикою 

Коростишівського педагогічного  

фахового коледжу імені І. Я. Франка 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ЧЕРЕЗ  УПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ КРИТИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З 

МЕТОДИКОЮ 

Очевидно, що сьогодні  недостатньо підготувати фахівців будь-якої 

галузі, які  мають певний запас загальних та професійних знань  і традиційних 

навичок життєдіяльності. Необхідно сформувати  на високому рівні  цілу низку 

компетентностей, які дозволять  особистості знайти своє місце в житті, всебічно 

розкрити наявний  потенціал та найповніше реалізуватися. Ці завдання 

неможливо вирішити без оновлення методів навчання, без розробки нових, 

продуктивних навчальних технологій, до яких належить і технологія розвитку 

критичного мислення (КМ), розвиток якого стає сьогодні актуальним у 

контексті завдань сучасної освіти. 

Критичне мислення, як стверджує О.В. Тягло,  є невід’ємною складовою  

мислення вищого порядку [1, с.244]. 

З педагогічної точки зору  КМ слід розглядати  як усвідомлений контроль 

за ходом інтелектуальної діяльності, у процесі якої відбувається аналіз, 

порівняння,  оцінювання інформації; усвідомлення  проблеми,  висування 

гіпотези та оцінювання альтернативи;  свідомий вибір і прийняття  

обґрунтованих рішень.  



Так, О. І. Пометун  вважає, що критично мисляча людина  - це така 

людина, яка здатна виділяти головне, робити порівняння, виділяти потрібну 

інформацію, відокремлювати помилкову інформацію від правильної,  

знаходити і наводити аргументи, робити висновки та перевіряти їх на практиці, 

передбачати наслідки [2, с.45]. 

Навички КМ  не можуть бути сформовані   у студентів  автоматично. 

Немає  також чіткого переліку кроків, зробивши які,  можна навчитися 

критичного мислення. Утім, є низка умов, які варто створити в групі, аби 

успішно долучити студентів до процесу КМ, а саме: 

• заохочувати до  вільного розмірковування, критичних міркувань; 

• приймати різноманітні ідеї та думки, якими б абсурдними вони не були; 

• забезпечити безризикове, вільне від насмішок середовище;  

• висловлювати  віру у здатність кожного породжувати критичні судження; 

• цінувати критичні судження кожного [3]. 

 Студентам необхідно мати досвід зустрічі з інформацією, її обробки та 

створення власних ідей. Вони мають пройти через систематичний процес 

критичного аналізу та критичної рефлексії. 

Загальноприйнятою й найбільш застосовуваною вважається  

триступенева модель заняття  з розвитку критичного мислення – АУР: 

актуалізація (виклик), 

усвідомлення змісту,  

рефлексія або розмірковування. 

 Ці терміни було введено Джінні Стіл і Куртом Мередітом [4].  

Таким чином, під час навчання за методикою розвитку КМ студенти  

повинні пройти через три стадії в опануванні матеріалом, оскільки кожна з них 

відбиває відповідну ланку процесу засвоєння: сприйняття → осмислення → 

застосування. Якщо розглянути названі вище етапи, то варто зауважити, що 

вони властиві і традиційному заняттю.  Утім, глибинна сутність етапів заняття 

за технологією розвитку КМ є іншою і відрізняється використовуваними 

прийомами, стратегіями. 



Серед предметів, які вивчаються у педагогічному коледжі, неабиякий 

потенціал щодо формування КМ  має музичне мистецтво завдяки своїй 

емоційній насиченості і різноманітності, безпосередньому зверненню до 

внутрішнього світу людини, впливу на її свідомість і підсвідомість. 

Утім, варто відзначити, шо  заняття з музичного виховання з методикою у 

педагогічному коледжі  мають свою специфіку, і це в деякій мірі   

унеможливлює цілісне  застосування загальноприйнятої триступеневої моделі 

розвитку критичного мислення – УАР.  

Більш ефективним, скажімо, є застосування  моделі  УАР до окремих 

етапів заняття: до етапу слухання музики, вивчення музичної грамоти, розгляду 

питань методики викладання музичного мистецтва в початковій школі.   

Розвитку КМ сприяє також  застосування на  заняттях окремих   

методичних стратегій,  конкретних методичних прийомів.  Використання 

стратегії КМ  не лише  сприяє розвитку такого мислення у студентів, а й 

демонструє їм,  майбутнім учителям початкових класів,  як засобами музичного 

мистецтва можна навчати учнів мислити критично.  

Арсенал методичних стратегій доволі великий і цікавий, тому є широке 

поле   для роботи в режимі творчості. На практиці доведено ефективність 

використання  брейнстормінгу, методу шести капелюхів Едварда де Боно, 

ромашки запитань Блума, діаграми Венна, фішбоуна. Студентам подобається 

складати сенкени, робити  передбачення на основі опорних слів, дебатувати, 

дискутувати в групах, працювати  із стратегіями «Порушена послідовність», 

«Гронування». Доцільним на заняттях  є  методичний прийом «Огляд галереї», 

метод асоціацій та ін.  

Ці стратегії дають можливість створювати на заняттях ситуації мислення, 

залучати студентів  до висловлення різних думок, поглядів щодо  будь-якої 

навчальної проблеми, спонукають їх робити власний вибір, аргументовано 

відстоювати свою думку. Матеріалом для таких ситуацій можуть слугувати 

навчальні завдання, відеофільми, прослухані музичні твори, питання методики.  



Одним із засобів створення середовища для мислення є запровадження 

групового навчання. Відомо, що більш високий рівень мислення з’являється у 

спілкуванні, тобто в діалозі між людьми. Працюючи в групі, студенти вчаться 

говорити, обговорювати проблему, вислуховувати  співрозмовника, приймати 

рішення, народжувати думки, рівень яких перевищує їхні індивідуальні 

зусилля.  Тому  варто на заняттях  практикувати групову форму роботи. 

Практичний досвід свідчить, що студенти, до яких застосовувалася  

технологія розвитку КМ, мають  більш глибокі і міцні знання, вони оволоділи 

прийомами роботи з інформацією й активно використовують їх у самостійній 

роботі, тобто реально самонавчаються. Крім того,  навчання за  такою 

технологією   розвиває інтелектуальну й духовну сферу особистості, сприяє 

створенню на занятті комфортного освітнього середовища, убезпечує навчання 

від механічності. 

У процесі підготовки майбутніх спеціалістів стратегії КМ сприяють 

розвитку професійно важливих якостей, а також постійному саморозвитку і 

самореалізації, що, безумовно, збільшить рівень  професійної  компетентності 

студентів та цінність їх як фахівців на ринку праці. 
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I-IV / Чарльз Темпл, Джінні Стіл, Курт Мередіт. – Науково-методичний Центр 

розвитку критичного та образного мислення: Інтелект, 1998. – 32 с. 

https://philosopheducation/
https://uk.wikipedia.org/wiki


БОЙКО Олена 

викладач організації виробництва  

в закладах ресторанного господарствас 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Краматорський фаховий коледж Донецького  

національного університету економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган - Барановського» 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 

Семінарське заняття за темою: «Організація роботи  закладів 

ресторанного господарства» проводиться зі студентами спеціальності 181 

«Харчові технології», за  освітньо – професійною програмою «Технологія 

приготування їжі». 

Метою проведення семінарського заняття є систематизація та 

поглиблення знань студентів з  класифікації  та характеристики закладів 

ресторанного господарства, їх продовольчого та матеріально – технічного 

постачання,  організації складського і тарного господарства. 

Заняття починається з організаційного моменту, в ході якого викладач 

перевіряє готовність аудиторії  і студентів до його проведення.  

При  проведенні мотивації викладач звертає увагу студентів на те, що 

основу ресторанного господарства як галузі складають підприємства, 

особливістю діяльності яких є те, що процеси виробництва, реалізації і 

організації споживання пов’язані між собою та співпрацюють у часі. Виробнича 

діяльність, як основа роботи закладів харчування, забезпечується  

продовольчим та матеріально – технічним оснащенням. 

Семінарське заняття проводиться у формі практичної конференції за 

інструкційною картою. 

На підготовчому етапі викладач ознайомлює студентів з темою, 

питаннями для її розкриття, рекомендованою літературою і методичними 



рекомендаціями щодо проведення семінарських занять, критеріями оцінювання 

підготовлених матеріалів.  

При проведенні семінарського заняття у формі практичної конференції 

особлива увага приділяється прогнозуванню можливих труднощів, а саме, 

різний рівень знань студентів, що перешкоджає прояву активності при 

формулюванні та обговоренні питань; пасивність учасників, недостатньо 

сформоване вміння представити матеріал, виникнення напруження при 

дискусіях. З метою залучення студентів до опрацювання навчального матеріалу 

з урахуванням їх здібностей, група поділена на малі групи, які складаються з 

двох осіб для підготовки доповідей і презентацій. 

Підготовка доповідей надихає студентів до самостійного пошуку джерел 

інформації і роботу з ними, формує уміння, знання і навички в опрацюванні 

нового матеріалу, виявленню цікавих фактів, прикладів з практичної діяльності, 

які сприяють підвищенню інтересу до теми конференції. А презентація до 

доповіді робить матеріал наочніше, доступніше, допомагає полегшити 

розуміння і запам'ятовування матеріалу.   

При проведенні заняття викладач виступає в ролі ведучого конференції. 

Він наголошує тему, план, який складається з трьох питань, порядок та 

регламент її проведення.  

Після виступу кожного учасника конференції (у відповідності до порядку 

проведення) відбувається обговорення питання. Формулювання запитань 

опонентів та відповіді на них дозволяють виявити глибину, рівень знань 

студентів, вміння готувати публічні виступи, обґрунтовувати висновки.  

Викладач, протягом заняття, координує роботу студентів, роз’яснює 

спірні питання. 

Наприкінці заняття викладач підводить підсумки, аналізує й оцінює 

знання студентів, відповідно встановлених критеріїв, оголошує оцінки. 

Список використаних джерел 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» від 23.12.97 р. № 771/97-ВР.  
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Антонова В.А., Реутова М.А., Стрілець О.А., Чухраєва Л.В. Організація 

виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства. 
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ІНТEPAКТИВНE НAВЧAННЯ ДОРОСЛИХ 

Інтepaктивнe нaвчaння дорослих доцільно визначати як такий cпociб 

організації їх навчально-пізнавальної діяльності, щo здiйcнюєтьcяз 

урахуванням інтересів  і запитів, життєвого  і професійного досвіду учня-

дорослого  у фopмax партнерської взаємодії всіх суб’єктів навчального процесу. 

Інтерактивне навчання дорослих спрямоване на забезпечення спільного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://ips.ligazakon.net/document/MOZ33139?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/MOZ33139?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/MOZ33139?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12


процесу пізнання, отримання знань, умінь, навичок, здобуття необхідних 

компетенцій  у спільній діяльності через дiaлoг, пoлiлoг учнiв-дорослих мiж 

coбoю  й виклaдaчeм,  а також через пряму взаємодіюз навчальним оточенням 

або нaвчaльним cepeдoвищeм, що забезпечує високий рівень мотивації до 

навчання  і моделює peaльнicть,  у якiй учacники знaxoдять для ceбe галузь 

застосування набутого дocвiду. Таким чином, при інтерактивному навчанні вci 

учacники навчального пpoцecу взaємoдiють між собою, oбмiнюютьcя 

iнфopмaцiєю, cпiльнo виpiшують пpoблeми, мoдeлюють cитуaцiї, oцiнюють дiї 

кoлeг i cвoю влacну пoвeдiнку, зaнуpюютьcя  в peaльну  aтмocфepу дiлoвoгo 

cпiвpoбiтництвa  з poзв’язaння низки пpoблeм відповідно до їх інтересів, потреб  

і запитів. При цьому вiдбувaєтьcя пocтiйнa змiнa видів навчальної дiяльнocтi: 

ігpи, диcкуciї, poбoтa в мaлиx гpупax, нeвeликий тeopeтичний блoк (мiнi-

лeкцiя). 

       До ocнoвниx пpинципiв інтерактивного навчання відносять:  

−  принцип дiaлoгiчної взaємoдiї,  

−  принцип кooпepaцiї й cпiвpoбiтництвa,  

−  принцип aктивнo-poльoвої (iгpoвої) i тpeнiнгoвої opгaнiзaцiї нaвчaння. 

   Інтepaктивнi мeтoди нaвчaння дoзвoляють iнтeнcифiкувaти пpoцec 

poзумiння, зacвoєння  й твopчoгo зacтocувaння знaнь пpи виpiшeннi пpaктичниx 

зaвдaнь. Eфeктивнicть зaбeзпeчуєтьcя зa paxунoк бiльш aктивнoгo включeння 

дорослих  у пpoцec нe тiльки oдepжaння, aлeй бeзпocepeдньoгo викopиcтaння 

iнтeгpoвaнoгo кoмплeкcу знaнь. Якщo фopми  й мeтoди iнтepaктивнoгo 

нaвчaння зacтocoвуютьcя peгуляpнo, тoу дорослих фopмуютьcя пpoдуктивнi 

пiдxoди дo oвoлoдiння iнфopмaцiєю, зникaє cтpax виcлoвити нeпpaвильнe 

пpипущeння i вcтaнoвлюютьcя дoвipливi вiднocини з виклaдaчeм. 

    Інтepaктивнe нaвчaння пiдвищує мoтивaцiю  й зaлучeність дорослих 

учнів до виpiшeння навчальних пpoблeм, щo дaє eмoцiйний пoштoвx дo 

нacтупнoї пoшукoвoї aктив нoc тi суб’єктів навчання, cпoнукує їx дo  

кoнкpeтниx дiй. Інтepaктивнe нaвчaння фopмує здaтнicть миcлити нe 

opдинapно. 



    Інтерактивне нaвчaння дaє дocвiд вcтaнoвлeння кoнтaк ту, 

взaємoзaлeжниx цiннicнo-змicтoвниx вiднocин зі cвiтoм (культуpoю, 

пpиpoдoю), людьми  й caмим coбoю  –  дocвiд дiaлoгiчнoї пiзнaвaльнoї 

дiяльнocтi, coцiaльнo-мopaльниx кoмунiкaтивниx вiднocин і caмoпiзнaння. 

   Інтepaктивнa дiяльнicть зaбeзпeчує нe тiльки пpиpicт знaнь, умiнь, 

нaвичoк, cпocoбiв дiяльнocтi  й кoмунiкaцiї, aлe  й є нeoбxiднoю умoвoю для 

cтaнoвлeння й удocкoнaлювaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi (кoмпeтeнтнicть 

дoвeдeнa гoтoвнicть дo дiї) чepeз включeння учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу в 

ocмиcлeнe пepeживaння iндивiдуaльнoї  й кoлeктивнoї дiяльнocтi для 

нaгpoмaджeння дocвiду, уcвi дoмлeння й пpийняття цiннocтeй. 

   Оcкiльки iнтepaктивнe нaвчaння пpипуcкaє мoжливicть кoмунiкaцiїз 

виклaдaчeм  і пapтнepaми пo нaвчaнню, cпiвpoбiтництвo  в пpoцeci пiзнaвaльнoї 

й твopчoї діяльності, тo cиcтeмa кoнтpoлю зa зacвoєнням знaнь i cпocoбaми 

пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, умiннями зacтocoвувaти oтpимaнi знaння,  в piзниx 

cитуaцiяx мoжe будувaтиcя нa ocнoвi oпepaтивнoгo звopoтнoгo зв’язку, щo 

poбить кoнтpoль знaнь, умiнь, нaвичoк пepмaнeнтним, бiльш гнучким i 

гумaнним. Однe  з пpизнaчeнь iнтepaктивнoгo нaвчaння  –  змiнювaти нe тiльки 

дocвiд i уcтaнoвки  учacникiв, aлe  й нaвкoлишню дiйcнicть, тoму щo нaчacтiшe 

iнтepaктивнi мeтoди нaвчaння є iмiтaцiєю iнтepaктивниx видiв дiяльнocтi, які 

мають місце  в cуcпiльнiй i дepжaвнiй пpaктицi дeмoкpaтичнoгo cуcпiльcтвa. 

Дидактична особливість  інтepaктивного нaвчaння дорослих полягає  в тому, 

що  в процесі його реалізації часто спостерігається порушення звичнoї лoгiки 

навчального пpoцecу: нe вiд засвоєння тeopiї дo пpaктики, a вiд фopмувaння 

нoвoгo дocвiду дo йoгo тeopeтичнoгo ocмиcлeння чepeз зacтocувaння . 
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МАЙСТЕР-КЛАС – ОДНА З СУЧАСНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ,  

СПРЯМОВАНА НА ПРОБУДЖЕННЯ  ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ У 

СТУДЕНТІВ 

Для формування творчої особистості, підвищення якості сучасної 

організації навчального процесу необхідно створювати умови активізації таких 

форм і методів навчання, які забезпечують пізнавальний і професійний інтерес 

у студентів до самостійної творчої діяльності. 

Майстер-клас - (від англійського: master - кращий в будь якій області class 

- заняття) – це сучасна форма проведення навчального заняття, що заснована на 

«практичних» діях, у ній міститься творче розв’язання певних педагогічних 

завдань (пізнавального й проблемного), з використанням різних форм, методик 

і технологій з метою підвищення професійного рівня і обміну передовим 

досвідом учасників, розширення кругозору і залучення до новітніх галузей 

знання. Під час проведення майстер-класу ведучий фахівець розповідає і, що 

ще більш важливо, показує, як застосовувати на практиці нову технологію або 

метод.  

При підготовці майстер-класу варто звернути увагу на те, що в технології 

його проведення головним є не трансляція і освоєння інформації, а передача 

способів діяльності: будь то прийомів, методів, методик чи технологій. 

Передати продуктивні способи роботи – одна з найважливіших задач  Майстра. 

Безперервний контакт, практично індивідуальний підхід до кожного 

слухача - ось те, що відрізняє майстер-класи від всіх інших форм і методів 

навчання. Використання різних видів майстер-класів сприяє формуванню і 



вдосконаленню професійних знань, умінь, навичок і компетенцій в процесі 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування. Проведення 

лабораторних та практичних занять з використанням елементів майстер-класу 

сприяє передачі студентами спеціальності «Харчові технології», ОПП 

«Технологія приготування їжі» авторського досвіду, придбання майстерності і 

дозволяє їм безболісно переходити від процесу навчання до виробничої сфери. 

Майстер-клас є потужним засобом пробудження професійного інтересу, в 

ньому сконцентровані такі характеристики:  

- виклик традиційній педагогіці;  

- новий підхід до філософії навчання; 

- не повідомлення знань, а спосіб самостійної їх побудови за допомогою всіх 

учасників заняття; 

- самостійна робота в малих групах, що дозволяє провести обмін думками; 

- форма взаємодії - співпраця, співтворчість, спільний пошук. 

Викладачі цикловій комісії технологічних дисциплін та організації 

сервісу у закладах ресторанного господарства Відокремленого структурного 

підрозділу «Краматорський  фаховий коледж Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» 

постійно вдосконалюють методику проведення занять, у тому числі і з 

використанням інноваційних технологій. Одним з ефективних методів, які 

постійно використовуються при проведенні занять, є майстер-класи. На наш 

погляд, майстер-клас це могутній засіб пробудження професійного інтересу 

наших студентів до обраної професії і характеризується як яскраво виражена 

форма учнівства у Майстра, який передає студентам досвід і майстерність 

шляхом прямого і комментованого показу прийомів роботи.   

Основними перевагами майстер-класу є унікальне поєднання короткої 

теоретичної частини, індивідуальної роботи, спрямованої на придбання і 

закріплення практичних знань і навичок та рефлексія: 

перший етап заняття – передача досвіду Майстра по певному напряму 

діяльності;  



- другий – відводиться на відпрацювання студентами отриманих навичок;  

- на третьому етапі - рефлексія.   Результати роботи виносяться на дегустацію 

та/або обговорення.  Дуже важливий той факт, що кожен учасник майстер-

класу отримує конкретні рекомендації для подальшої практичної діяльності. 

При проведенні першого етапу майстер-класу використовуються такі 

види: 

- виробничі – це майстер-класи, які проводяться фахівцями на виробництві, з 

метою підвищення професійного рівня та обміну передовим досвідом, 

розширення кругозору і залучення до новітніх технологій.  

Прикладом виробничого майстер-класу є проведення на базі кухні-

лабораторії лабораторного заняття з дисципліни «Барна справа». Одним із 

головних завдань дисципліни «Барна справа» є навчити майбутнього фахівця 

взаємодіяти з мінливим світом ресторанного бізнесу, надати широку 

професійну компетентність, розвинути здатність до саморозвитку.  На етапі 

формування професійних умінь і навичок, з метою передачі досвіду і 

майстерності, фахівець-бармен нічного клубу «Радмир»  м. Харків 

продемонстрував основні прийоми роботи бармена:  користування барним 

інвентарем,  підготовка барного посуду до роботи,  способи і методи 

приготування класичних коктейлів. 

Навчально-освітні - це майстер-класи, які проводяться викладачем або 

майстром виробничого навчання, з метою вдосконалення умінь і навичок, 

необхідних студентам в їх майбутній професійній діяльності. 

На лабораторному занятті з дисципліни «Технологія виробництва 

кулінарної продукції» за темою: «Приготування десертів», була використана 

навчально-освітня форма  проведення майстер-класу, яка суттєво відрізнялася 

від попередньої, тому що  в ролі майстра з приготування сучасних десертів 

виступав викладач, який запропонував студентам сучасні прийоми їх 

приготування та подавання. 



Навчально-професійні - це майстер-класи, які проводяться кращими 

студентами, з метою обміну досвідом, підвищення освітнього і професійного 

рівня.  

Практичне заняття з теми: «Фрагменти сервіровки столів для 

обслуговування тематичних заходів» було проведено з використанням 

навчально-професійна  форма майстер-класу, де  в ролі фахівця-метрдотеля 

ресторану «Європейський»  виступав кращій студент групи. Ним була 

продемонстрована техніка виконання сервіровки столу до банкету - обіду по 

заздалегідь складеному меню по темі: «Венеціанський карнавал». 

На етапі формування професійних вмінь та навичок студенти, під 

керівництвом Майстра, імітуючи роботу фахівців, самостійно відпрацьовували 

відповідні завдання.  

На заключному етапі проводилася рефлексія: студенти презентували 

виконані ними завдання, а Майстер аналізував й оцінював роботу студентів, 

відповідно встановлених критеріїв,  акцентуючи увагу на помилках.  

Висновки. Підводячи підсумок усьому сказаному, можна визначити 

формулу майстер-класу: успішна технологія + компетентний фахівець + 

доступність для студентів  майстер клас .  

Позитивним результатом майстер-класу можна вважати результат, що 

виражається в оволодінні учасниками новими творчими способами рішення 

професійної проблеми, у формуванні мотивації до самонавчання, 

самовдосконалення, саморозвитку. 

А ще до формули майстер-класу можна додати інтерактивність. Думаю, 

що майстер-клас  відрізняється від усіх інших форм передачі досвіду тим, що 

дає можливість зразу спробувати новий прийом (спосіб, засіб) і отримати відгук 

досвідченого майстра. А майстер відразу бачить, наскільки ефективно 

передається його досвід. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 

     Виходячи  з можливостей науково-технічного потенціалу вищої 

школи, досягнень  у галузі прикладних досліджень, можна виділити основні 

напрямки науково-інноваційної політики  в системі вищої школи України. Це: 

виборча підтримка досліджень  і розробок, принципово нових, критично 

важливих технологій, що забезпечують підвищення експортного потенціалу за 

окремими видами продукції; створення умов для передачі новітніх розробок  і 

технологій, що забезпечують підвищення якості продукції, зниження 

дефіцитності внутрішнього ринку  й заміщення імпорту; розробка заходів  з 
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запобігання  «витоку мізків»  і високих  технологій за межі країни; підтримка 

досліджень, що забезпечують удосконалювання підготовки наукових кадрів; 

формування механізмів управління  й підтримки науково-технічної діяльності  

й нових структур, адекватних кризовим умовам  і таким, що сприяють 

активізації інноваційної діяльності в країні.Перераховані напрямки науково-

інноваційної політики повинні охоплювати досягнення основних стратегічних 

цілей розвитку науки  у вищій школі України .До основних методологічних  

аспектів формування науково-інноваційної політики у вищій школі України 

ставляться такі, як:  

−  пріоритетна підтримка фундаментальних досліджень; сприяння 

розвитку наукової сфери, комбінація  в ній самоврядування  й державного 

управління;  

−  захист інтелектуальної власності дослідників  і держави нарезультати 

науково-інноваційної діяльності;  

−  першочергова підтримка досліджень  у галузях, що визначають  

якість життя; 

−  конкурентність, змагальність, багатоукладність організації наукових  

досліджень, селективність їх державної підтримки;  

−  підтримка  інтеграції науки, освіти, інноваційної діяльності й 

підприємництва вчених, забезпечення ефективного співвідношення наукової  й 

інноваційної діяльності; сприяння інтеграції науки вищої школи України  у 

світове наукове співтовариство, рівноправному міжнародному співробітництву 

українських учених .Виходячи  з основних вимог, пропонованих до сучасної 

науково-інноваційної політики, необхідно виділити такі принципи її 

формування. 

1.  Принцип цільової орієнтації (кінцевої мети). Незважаючи на свою 

важливу роль, яку він відіграє   у формуванні інноваційних процесів, принцип 

кінцевої мети залишається за рамками практики формування інноваційних 

процесів.  Для конструктивного використання цього принципу необхідно не 

тільки погодити мету на якісному рівні, але  й визначити, досягнення яких 



кількісноі якісно позначених підцілей вона вимагає. Кількісна визначеність 

підцілей припускає вв’язування задоволення раціональних потреб  у продукції, 

що створюється за допомогою нової техніки  й технології,  з можливістю 

виділення ресурсів для її відновлення. Оскільки зв’язок між обсягом виділених 

ресурсів  і рівнем задоволення потреб опосередковує через процес відтворення 

нової техніки, що інтегрує  в собі вплив різних факторів, то виникає завдання 

оптимізації параметрів (властивостей) цього процесу для найбільш ефективного 

досягнення кінцевої мети. 

2.  Розгляд інноваційного процесу як цілерегулюючої системи. 

Інноваційний процес є складною динамічною системою,  у рамках якої є різні 

шляхи  й підходи до вирішення завдання, що  різняться як необхідними 

витратами основних видів ресурсів, так і ефективністю їх використання . 

3.  Комплексність вирішення при формуванні науково-інноваційної 

політики. Формування науково-інноваційної політики припускає прийняття 

комплексних рішень, тобто вміння виявляти  й ураховувати взаємні зв’язки в 

розвитку виробничих процесів при мінливих умовах невизначеності. Вимога 

комплексності виходить  із того, що до формування науково-інноваційної 

політики необхідно підходити як до складеної частини загальної стратегії 

розвитку науки, техніки й процесу виробництва продукції. Найбільш 

адекватним інструментом реалізації такого підходу є комплексні  й цільові 

програми (проєкти): розвитку галузі; напрямків науки  й техніки; створення 

зразків нової техніки й т.п. 

4.  Адаптивність-потенційна можливість пристосовуватися до різних змін  

у навколишньому середовищі таким чином, щоб одержувати  в підсумку 

позитивні наслідки для діяльності системи в цілому.Для використання цього 

принципу необхідно погодити рівень науково-технічного потенціалу  з 

параметрами (властивостями) створюваних нововведень.Сформульовані  в 

такий спосіб принципи утворюють основу методології розвитку  й регулювання 

інноваційних процесів, багато  в чому визначаючи вибір інструментарію 

прийняття управлінських рішень. Найважливішим інструментом державної 



політики регулювання ринкових процесів, що дозволяють концентрувати 

ресурси на ключових напрямках, уникати перенагромадження ресурсів  у 

перспективних виробництвах, є принцип пріоритетності.Розробка пріоритетів, 

поряд  з оцінкою світових тенденцій, історико-культурних  і наукових традицій 

України, повинна базуватися на сучасних загальнонаціональних цілях і 

пріоритетах розвитку країни. 

Різні режими розвитку наукових напрямків 

        В українських умовах, виходячи  із усієї сукупності факторів 

(перспективності досліджень, наявності  кадрів, необхідних умов та ін.), при  

розробці  й реалізації пріоритетів доцільно використовувати різні режими 

розвитку наукових напрямків: здатність до аналізу  й адаптації 

закордоннихдосягнень  у вітчизняну науку  й освіту; просте відтворення 

досягнутих масштабів, напрямків і рівня; поступове відновлення; форсований 

розвиток.У рамках державної науково-інноваційної політики реформування й 

розвитку науки вищої школи  України необхідно розглядатий забезпечувати  в 

єдності  із загальною логікою економічного реформуванняй розвитку країни,  а 

також  з урахуванням специфіки науки як особливої сфери суспільної 

свідомості й діяльності.На етапі подолання кризових явищ  у науковій сфері 

вищої  освіти потрібен глибокий аналіз її стану, розробка  й прийняття стратегії  

й тактики науково-інноваційної політики, розподіл держбюджетної підтримки 

науки, що забезпечують збереження її дослідницького  «ядра». Потрібно 

забезпечити державну підтримку необхідного для майбутнього науки України 

фронту фундаментальних науково–дослідних розвідок, селективну підтримку 

прикладних конкурентоспроможних науково–дослідних робіт, підтримку 

наукової  й інноваційної еліти, основних наукових шкіл, провірених наукових 

центрів,  державних університетів  і закладів вищої освіти, бібліотек, 

інформаційних центрів. Необхідне сприяння формуванню ринку наукової 

продукції  й інтелектуальної праці. Фінансова   й ресурсна підтримка  в цей 

період повинні мати, як правило, селективний і адресний характер.На етапі 

стабілізації економіки  й наукової сфери вищої школи необхідно послідовне 



збільшення  й розширення державної підтримки фундаментальних  і 

стратегічних прикладних науково –дослідних робіт, структурної,  у т.ч. 

кадрової, перебудови науки,  інтеграції науки   й освіти, інноваційно-

підприємницької діяльності вчених, розширення участі розвитку наукових 

напрямків. Процес розвитку науково-технічної  й інноваційної діяльності 

визначає принципи  й форми пріоритетної підтримки на державному рівні 

обмеженого кола стратегічно важливих державних науково-технічних програм, 

здатних дати найбільш високі (на світовому рівні) наукові результати, 

розробити «проривні»  (які відкривають нові перспективи) технології, 

забезпечити високий міжгалузевий  і міжрегіональний економічний ефект. Для 

цього необхідні тісна координація дій державних органів виконавчої влади (у 

першу чергу Міністерство освіти  і науки України та  Міністерство 

економічного розвитку  і торгівлі  України),  а також їх взаємодія  з органами 

державного управління регіонів по лінії узгодження спільних інтересівв галузі 

науково-технічної й інноваційної діяльності. Виділені пріоритети наукових 

досліджень вищої школи першої й другої категорій  у принципі можуть стати 

основою при формуванні цільових науково-технічних програм за темами 

наукових напрямків, де позиції вищої школи  з погляду державних пріоритетів 

найбільш вагомі. Враховуючи, що основним завданням вищої школи є 

підготовка висококваліфікованих кадрів для забезпечення робіт  із 

пріоритетних напрямків розвитку науки  й техніки, доцільно здійснювати 

періодичний аналіз відповідності переліку спеціальностей стосовно до 

сформульованим пріоритетам. 

 

  



ВИСОЧАНСЬКА Роксолана  

викладач спецдисциплін, 

Рогатинського аграрного фахового коледжу 

 

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Основне завдання вищої освіти полягає у підготовці спеціаліста, який 

уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та 

застосовувати їх у практичній діяльності, фахівця, здатного до саморозвитку, 

самоосвіти, інноваційної діяльності.  

Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним із яких 

є самостійна робота студентів. Тому основним завданням викладача у вищих 

навчальних закладах стає не репродуктивне викладання матеріалу, а організація 

активної самостійної роботи студентів.  

Німецький педагог А. Дістервег говорив: «Розвиток і освіта ні одній 

людині не можуть бути дані або повідомлені. Усяк, хто бажає до них 

прилучитися, повинен досягнути цього власною діяльністю, власними силами, 

власним напруженням». Самостійна робота є невід’ємною складовою 

навчально-виховного процесу. Особливо сьогодні, в умовах інформаційного 

буму, коли перед студентом стоїть завдання засвоїти все більше і більше 

інформації, організація самостійної роботи вимагає подвійної уваги. Адже 

навіть саме слово «студент» (лат. studens — «той, хто сумлінно працює, той хто 

бажає знання») передбачає потребу наполегливої самостійної роботи над 

оволодінням глибокими знаннями [4, с. 107 ].  

Стаття 43 Закону України «Про вищу освіту» відмічає: «навчальний 

процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні 

заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи». 

Самостійна робота – це різноманітні види індивідуальної і колективної 

діяльності студентів, які вони здійснюють на навчальних заняттях або в 



позааудиторний час за завданнями викладача, під його керівництвом, але без 

його безпосередньої участі [5, с. 203]. 

 Можна виокремити такі її основні види:  

1) робота на лекціях, семінарських, практичних, індивідуальних заняттях, 

консультаціях (складання плану, конспектування прочитаного чи почутого, 

заповнення таблиць та схем, робота з нормативними документами, відповіді на 

проблемні питання, розв’язання логічних чи нестандартних задач, участь в 

ділових чи рольових іграх, перегляд та обговорення відеозаписів та ін.); 

2) відпрацювання пропущених тем лекцій, семінарів, виконання різного 

роду завдань;  

3) підготовка виступів, доповідей, рефератів, курсових, дипломних робіт 

та виконання творчих завдань (наприклад, есе, віршів, невеликих творів-

роздумів);  

4) підготовка до контрольних робіт, іспитів, конференцій, презентацій; 

 5) робота з основною та додатковою літературою.  

Кожен із зазначених видів потребує від студентів наполегливої 

самостійної праці, творчої ініціативи та бажання підвищити свій 

інтелектуальний та освітній рівень. 

Оволодіння уміннями і навичками самостійної роботи забезпечує 

розвиток творчого потенціалу, становлення вищої емоційної сфери особистості 

– почуття обов’язку, честі, достоїнства, відповідальності [3, с. 89]. Самостійна 

робота студента сприяє вихованню мислення майбутнього професіонала, 

створює умови для зародження самостійної думки, пізнавальної активності. На 

жаль, не вся здобута інформація зберігається в пам’яті на довгі роки, людина 

має здатність забувати. Але навички самостійного пошуку та опрацювання 

літературних джерел допоможуть в майбутньому швидко знаходити потрібну 

інформацію різної тематики та підтримають образ всебічно розвиненої та 

інтелектуально багатої особистості.  

Самостійна робота з виконання навчального завдання охоплює кілька 

етапів:  



1. Підготовка студента до виконання завдання. Вона включає теоретичну, 

психологічну, організаційно-методичну і матеріально-технічну сторони 

забезпечення самостійної роботи.  

2. Безпосереднє виконання навчального завдання, що є найважливішим та 

найвідповідальнішим моментом у процесі виконання самостійної роботи. 

Оскільки завдання пропонуються різного характеру, то в процесі його 

виконання беруть участь усі психічні процеси, які забезпечують пізнавальну 

активність: відчуття, сприйняття, уява, пам’ять, мислення, увага. На 

ефективність виконання завдання впливають і особистісні якості студента, такі 

як цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність, ініціативність.  

3. Завершальним етапом є аналіз виконаного завдання та результатів 

роботи. Студент повинен співставити якість і затрачений час на виконання 

завдання, ефективність використаних у процесі самостійної роботи методів і 

засобів. Напрацьовані результати роботи повинні бути оціненими викладачем і 

збагатити знання та досвід студента.  

Самостійна робота сприяє формуванню інтелектуальних та творчих 

якостей, необхідних майбутньому спеціалістові. Вона виховує потребу 

постійного поповнення своїх знань, прагнення до самоосвіти, сприяє розвитку 

працелюбності, організованості й ініціативи.  

Педагоги, аналізуючи досвід роботи зі студентами, виділяють такі 

основні проблеми з організації ефективної самостійної роботи: 

 1. Невміння працювати самостійно: виділяти основне та другорядне, 

шукати додаткові джерела інформації, презентувати свою роботу.  

2. Відсутність установки на самостійну роботу (самостійне опрацювання 

навчального матеріалу);  

3. Неусвідомленість змісту завдань, що пропонуються для самостійного 

вивчення та опрацювання;  

4. Байдуже (індиферентне) ставлення студентів до організації самостійної 

роботи та розвитку особистісних професійно-значущих якостей; 

5. Зниження чи відсутність мотивації самостійної навчальної діяльності; 



6. Відсутність систематичного (постійного) контролю з боку викладача за 

виконанням навчальних завдань; 

7. Відсутність чіткого плану роботи з боку викладача (студента спочатку 

треба навчити самостійно працювати) та неорганізованість роботи (хаотичний 

характер) з боку студента;  

8. Одноманітність та неефективність запропонованих завдань;  

9. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення роботи;  

10. Недостатнє методичне забезпечення (відсутність методичних 

рекомендацій, посібників, списків основної та допоміжної літератури з 

запропонованої теми);     

Оскільки на сьогоднішній день на самостійну роботу відводиться близько 

половини навчального навантаження, вона вимагає подвійної уваги до її 

планування, виконання та контролю. Тому організація самостійної роботи 

студентів має бути підпорядкована певним правилам:   

1. Ознайомлення з подібного роду роботою, її правилами та вимогами.  

2. Розвиток установки на самостійну роботу та мотивація навчальної 

діяльності студентів.  

3. Систематичність, безперервність та послідовність в роботі з боку 

студента.  

4. Керівництво та постійний контроль за виконанням з боку викладачів.  

5. Диференціація та індивідуалізація самостійної роботи.      

          Важливою умовою успішного результату виконання самостійної 

роботи є врахування індивідуальних особливостей кожного студента та 

застосування різнорівневих завдань. Організація самостійної роботи в різних 

студентських групах передбачає використання елементів особистісно-

орієнтованого підходу.  

Результативність самостійної роботи студентів залежить, в основному, 

від двох причин: від самого студента і від викладача. Відповідно до вище 

сказаного, можна зробити висновок, що самостійна робота є організованою 

викладачем активною діяльністю студента, направленої на виконання 



поставленої дидактичної мети, але здійснюється без посередньої його участі; 

вона вимагає від викладача ретельного її планування; вимагає створення умов 

ефективної організації навчальної роботи та науково-методичного 

забезпечення. Від організації самостійної роботи багато в чому залежать 

результати навчання студентів та їх майбутня практична діяльність.             

Найміцнішими та найтривалішими будуть ті знання, які студент здобув 

самостійно, завдяки власному досвіду та ініціативі. За даними ЮНЕСКО в 

процесі викладання навчального матеріалу на слух засвоюється близько 15 

відсотків інформації, на слух і за допомогою органів зору – 65 відсотків. А 

якщо навчальний матеріал опрацьовується власноручно, самостійно, то 

засвоюється не менше 90 відсотків інформації [3, с. 86].  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

За останні роки в Україні визначились нові пріоритети розвитку освіти і 

розпочався складний процес її модернізації.  

У фахової передвищої освіти перевага надається активним методам 

навчання, які спрямовані на формування у студентів самостійності, 

варіативності, креативності, критичності мислення.  

Найпотужнішим джерелом пізнавальної активності студентів, розвитку 

їхніх творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних 

чинників сьогодні є нові інноваційні технології.  

Відповідно до освітньо-професійної програми однією з компетентностей 

є здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

За допомогою методів і засобів навчання, студент спеціальності 081 

«Право» має навчитися одержувати відповіді на питання про те, які є 

інформаційні ресурси у галузі права, де вони розміщені, як можна одержати 

доступ до них і як вони допоможуть при підвищенні ефективності юридичної 

діяльності. Водночас однією з актуальних проблем є готовність викладача до 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ)  у 

навчальний процес для вирішення педагогічних завдань.  

Для забезпечення якісної підготовки студентів-юристів необхідно 

готуватися й викладачу до нової формації, здатність ефективно впроваджувати 

правові знання з допомогою ІКТ. Використання педагогом ІКТ в процесі 

навчання дозволяє виявити зв’язок навчання з практикою та наводити приклади 

з практичного застосування правових знань. 



Щоб осягнути великий обсяг знань про право, правові явища, правові 

норми, їх усвідомити, проаналізувати, зрозуміти та освоїти, необхідні дієві 

методи.  

Правовий потенціал та правова підготовка, які є основою професійності, 

формуються через уміння наочно використовувати правові знання. Все це, як і 

наочність правових знань, здатні забезпечити ІКТ. 

Основними питаннями у застосуванні інноваційних технологій є 

структура навчальних комп’ютерних програм, їх зміст і оптимальна організація 

Web-простору, іншими словами, способи впровадження ІКТ в систему освіти. 

Мультимедійні комп’ютерні програмні засоби дозволяють користувачеві, що 

навчається одночасно сприймати візуальну та аудіоінформацію. 

Інтернет сприяє ефективному та своєчасному вивченню законів, 

ознайомлення з історією прийняття та зміни нормативно-правових актів 

локального, регіонального, державного чи навіть міжнародного плану.  

Окрім того, завдяки мережі Інтернет студент може ознайомитися з 

діяльністю, складом, режимом роботи тощо органів державної влади маючи 

доступ до їхніх офіційних сайтів (наприклад, офіційний веб-сайт Верховної 

Ради https://zakon.rada.gov.ua/laws чи Вищої ради правосуддя: 

http://www.vru.gov.ua). 

У формуванні правової компетентності студентів використання ІКТ є 

дуже важливим засобом тому,  що саме цей засіб сприяє формуванню 

інтегративної якості особистості, що дозволить адаптуватися до довколишнього 

інформаційно-комунікаційного простору, виробляти власний стиль комунікацій 

та нарощувати обсяги інформації. 

Різні пошукові системи, нормативні бази даних, які існують в мережі 

Інтернет студенти використовують для підготовки до занять. Це підвищує 

інтерес до правових дисциплін, що вивчаються і мотивацію навчання, 

розширює діапазон пізнавальної діяльності. 

Інтернет-технології у процесі їх застосування дають змогу організувати 

самостійну роботу у навчанні студентів. Тому, у навчальному процесі для 



студентів-правознавців першочерговим завданням є вміння працювати з 

електронними документами, адже професіоналізм та правова культура юриста 

визначається умінням працювати з текстами правових актів. 

Для формування фахової (правової) компетентності студентів найбільш 

доцільним є використання таких засобів ІКТ: засоби контролю і самоконтролю 

навчальних досягнень; засоби створення мультимедійних презентацій;  

пошукові системи загального призначення; текстові редактори; хмаро 

орієнтовані засоби підтримки спільної навчально-дослідницької діяльності; 

науково-популярні та юридичні інформаційні ресурси Internet; електронні 

практикуми.  

Вивчаючи питання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу 

формування фахової компетентності майбутніх юристів було здійснення 

опитування студентів-правознавців, які засоби ІКТ вони  використовують при 

написанні курсової роботи, підготовки до семінарського заняття та написання 

практичної роботи.  
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При написанні практичних робіт на підготовки до семінарських занять: 

 

Також було проведено,  які засоби Google, використовують викладачі при 

викладанні дисциплін: 

 

Висновок. Правова освіта передбачає опрацювання великого обсягу 

правової інформації, що часто змінюється і не може зводитися лише до 

вивчення законодавства, до простої комбінації юридичних навичок відомостей, 

а має забезпечувати розвиток у студентів здатності керуватися відповідними 

знання в сучасному суспільному і повсякденному житті, уміння, діяти 

відповідно до вимог права, закону, вирішувати реальні завдання у сфері 

відносин,  урегульованих правом,  а також поєднання правових знань із 

внутрішньою позицією особистості. 

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальному процесі залишається перспективним і актуальним напрямом, який 

стрімко й динамічно продовжує розвиватися.  

Список використаних джерел: 

1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу 
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ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ОСВІТИ В МАРКЕТИНГОВИХ 

ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 

В останні роки зазнала істотних змін система освіти: від формування 

навичок, вмінь і знань в галузі передових технологій освіта поступово 

переходить до формування компетентностей особистості та створення нових 

знань в інноваційних економічних галузях науки і техніки, набуття 

можливостей автономностей та особливих форм, засобів комунікацій в процесі 

здобуття молоддю освіти  

Можна констатувати, що на сьогоднішній день об’єктивною реальністю 

стає трансформація навчального закладу в одного із суб’єктів ринкової 

діяльності – постачальника або провайдера освітніх послуг. При цьому 

відмінною особливістю національних ЗВО є вихід з одним і тим же продуктом 

на два взаємопов’язаних ринки: ринок освітніх послуг і ринок праці.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000028
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000028


Серед сучасних тенденцій розвитку ринкових відносин до найбільш 

вагомих і характерних слід віднести швидкі зміни мотивів та пріоритетів 

споживачів. Ситуація, що склалася вимагає для забезпечення стійких позицій 

навчальних закладів на ринку урахування існуючих і майбутніх потреб ринку, 

прогнозування, що в свою чергу, не можливе без використання інструментів 

маркетингу, результатів маркетингових досліджень ринку освітніх послуг та 

прийнятті обґрунтованих рішень щодо вибору інноваційних маркетингових 

інструментів впливу на поведінку існуючих та потенційних споживачів. За 

таких умов учасниками маркетингових відносин виступають освітні установи, 

споживачі (окремі особистості, підприємства і організації, держава), 

посередники, а також громадські структури, які беруть участь в просуванні 

освітніх послуг на ринку.  

Важливу роль серед суб’єктів маркетингу освітніх послуг відіграє 

молодь, особистість самого студента (учня або слухача), оскільки він є 

матеріальним носієм освітніх послуг, а також їх кінцевим споживачем.  

Проте взаємодія між ринковими суб’єктами в теорії управління 

розглядається з двох позицій: суперництва і партнерства. Жорстка конкуренція 

між виробниками освітніх послуг, державними університетами, приватними 

навчальними закладами й іншими установами та окремими особами, які 

надають послуги в сфері освіти, стрімкий розвиток інформаційних технологій, 

удосконаленням виробничих процесів, підвищення можливостей міжнародної 

академічної мобільності змушує переходити від дискретних, суперницьких 

відносин до формування довгострокових взаємовигідних відносин.  

Формування відносин – цілеспрямований процес по створенню, 

встановленню та наданню закінченої форми зв’язкам між суб’єктами. Основу 

даного підходу складають підтримка та розвиток довгострокових, міцних 

відносин зі споживачами, постачальниками, персоналом і навіть конкурентами.  

Встановлення партнерських відносин особливо в сфері освіти і науки 

потребують фундаменту, загальних принципів, які б дозволили укріпити 

взаємодію та підтримувались всіма сторонами відносин (закладами освіти, 



молоддю, студентами / учнями / слухачами, державою, роботодавцями та 

іншими зацікавленими (контактними) аудиторіями). Кожний такий учасник 

партнерства зазвичай переслідує свої конкретні задачі, тому потрібні базові 

елементи, які дозволять дійти компромісу та врахувати інтереси всіх сторін 

маркетингової взаємодії в сфері освітніх послуг.  

В ході проведеного дослідження було виділено основні принципи 

побудови партнерських відносин: добровільність, рівноправність, 

взаємовигідність, прозорість. Ці принципи одночасно є основою та умовами 

формування партнерства.  

Принцип добровільності передбачає відсутність примусу, вільне 

волевиявлення до встановлення та/або приєднання до відносин з партнером 

(починаючі з вибору навчального закладу, форми його власності, обрання 

вибіркових навчальних дисциплін, викладачів). Крім того, цей принцип вказує 

на необов’язковість та вільність щодо процедури та етапів формування й 

розірвання партнерства, самостійну розробку процесу оцінки та вибору 

потенційних партнерів. Сторони самі, за власним вибором та можливостями 

визначають свій вклад у партнерські відносини, який в свою чергу, буде 

вливати на їх результат та ефективність. 

Принципи рівноправності, взаємовигідності покликаний надати рівні 

права голосу, можливості участі та визнання того вкладу, який неможливо 

оцінити в грошовому еквіваленті або суспільній значущості. Рівноправність та 

взємовигідність не означає рівність, оскільки в більшості випадків співпраця 

характерна для сторін з великою різницею у ресурсах, можливостях, масштабах 

діяльності та впливі.  

Принцип прозорості включає в себе чесність та відкритість у сумісних 

проектах, необхідний для вільного доступу всіх партнерів до інформації, 

ресурсів, які використовуються в рамках партнерських відносин. Завдяки 

прозорості діяльності існує можливість звітування перед усіма зацікавленими 

особами у партнерстві та підвищення довіри між їх учасниками.  



Вказані принципи є базовими на етапі формування відносин з 

партнерами, в подальшому вони можуть бути замінені новими, які є 

прийнятними та погодженими партнерами, розробленими в процесі співпраці.  

Найбільш яскраво та показово партнерські відносини проявляються у 

вищій школі. Зокрема у Розділі ХІІІ Закону України  «Про фахову передвищу 

освіту» 2019року мова іде про державно-приватне партнерство у сфері фахової 

перед вищої освіти. 

26 січня 2018 року на Розширеному засіданні Колегії Міністерства освіти 

і науки (МОН) України була прийнята Концепція підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти в Україні, що безпосередньо сприяє 

встановленню поглибленої взаємодії за всіма напрямками розвитку 

партнерських відносин.  

Ця Концепція є узагальненням адаптації міжнародного досвіду дуальної 

форми здобуття освіти, яка спрямована на поглиблення співпраці закладів 

освіти з роботодавцями, підвищення їх ролі в формуванні освітніх програм та 

навчальних планів, подолання розриву між теоретичною підготовкою та 

вимогами ринку праці. 

Таким чином, можна констатувати реально існуючі приклади та подальші 

можливості розвитку партнерських відносин в Україні щодо системи освітніх 

послуг. За умов дотримання положень концепції маркетингу є перспектива 

отримати індивідуалізовані результати для кожного окремого суб’єкта 

підвищуючи добробут суспільства в цілому.  
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ЯК ЗМІНИТЬСЯ УКРАІНСЬКА ОСВІТА ПІСЛЯ ВІЙНИ 

Анотація. Стаття призначена для ознайомлення з точкою зору автора 

на зміни в українському освітньому просторі.  

Ключові слова: освіта, війна, компетенції, цінності, особистість.  

Постановка проблеми. 

Освіта — це ключова інвестиція, яку країна може і повинна зробити у 

свій майбутній розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми розвитку освітнього середовища завжди були і залишаються в 

центрі вчених-педагогів, зокрема, проблеми розвитку освіти досліджували такі 

науковці В. Андрущенко, І. Бех, Л. Ващенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. 

Кремень, В. Мадзігон, І. Передерій, С. Сірополко, В. Шинкарук, М. Ярмаченко 

та ін. 

Невирішені складові загальної проблеми. 

Після тривалих карантинних обмежень протягом двох років через 

пандемію Covid-19 бажання відновити повноцінне навчання в крайні цілком 

зрозуміле, але через війну, розв'язану росією проти України, яка триває і досі, 

такі плани Міністерства освіти є дуже оптимістичними. З іншого боку, 

прийшов час для початку обговорення щодо того, якою буде освіта, коли 

Україна здобуде перемогу у війні з російською ордою. До яких тектонічних 

інновацій освітнім закладам варто готуватися вже зараз і як може 

реформуватись ця галузь в Україні. 



Формулювання цілей статті. 

Обґрунтування необхідності реформування освіти в Україні, а також 

виявлення напрямів кардинальної зміни  освітнього процесу взагалі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Війна змінила плани більшості українських студентів,  школярів та інших 

учасників освітнього процесу. Кожному довелось рятуватись від фізичної 

небезпеки, психологічних та моральних викликів, а вже після цього 

оговтуватись та намагатись зіставити нові реалії зі старим, звичним життям. 

Станом на початок військових дій можливо стверджувати, що в цілому освіта в 

Україні закінчилась 24 лютого 2022 року. Спроби її реанімувати та продовжити 

дистанційно деякі фахівці називають ілюзією справжнього та якісного 

освітнього процесу. Перш за все, педагоги надавали психологічну допомогу 

студентам, учням та повертали в їхнє життя відчуття чогось сталого та звичного 

за допомогою дистанційних занять. Важливо відмітити, що час не був згаяний 

даремно, була проведена підготовка до дистанційного освітнього процесу за 

три місяці канікул і у вересні освітній процес припинив бути імітацією, а став 

реальним у офлайн, онлайн та змішаній формах навчання. 

І якщо якість дистанційної освіти підвищіться та продовжить 

вдосконалюватися й надалі, то вона може стати прикладом для наслідування 

іншими країнами. Українці в Європі вже зауважили, наскільки зручною та 

диджиталізованою виявилась наша банківська система, «ДіЯ» також змусила 

багатьох забути про черги в соціальних установах, про які тепер доводиться 

згадувати українцям у Європі. 

Тож диджиталізація освітніх процесів може стати шансом для мільйонів 

українських студентів та школярів продовжити отримувати якісні знання в 

українському освітньому просторі, а значить бути ментально пов’язаними зі 

своєю батьківщиною. Це дозволить зменшити відтік талановитих молодих 

людей за межі Украіни. 

У цілому дистанційна освіта має стати більш інтерактивною, захопливою 

і такою, що спонукає до поглиблення знань, щоб надавати українській молоді 



конкурентні переваги на глобальній освітній арені. Також слід зазначити, що 

воєнні дії стали ще одним поштовхом для зміни принципів викладацького 

процесу. Викладачі ще раз усвідомили, що тепер їхня сила не у вмінні 

розповісти те, що можуть і без них послухати на YouTube або почитати в 

інтернеті здобувачі освіти. Тепер їхня сила у вмінні підтримати та запалити 

потяг до знань, мотивувати, допомогти знайти свій талант, стати опорою та 

навчити вчитися. Ці навички виявились вкрай необхідними для студентів та 

школярів під час війни та допомогли їм зібрати себе до купи та знову отримати 

те, що здавалось назавжди втраченим.  

Молоді необхідні дорослі, які будуть у них вірити та підтримувати на 

шляху пошуку свого місця в суспільстві та формування особистості та 

свідомого громадянина своєї країни. 

Висновки. «Відбудовуйте зруйновані школи, а не стару модель освіти», 

таке гасло повинне стати дороговказом реформування освіти в Україні. «Освіта 

– це одна з найбільших інвестицій, яку будь-яка культура чи країна може 

зробити у своє майбутнє», – такі слова належать всесвітньо відомому 

інноватору у сфері освіти Кену Робінсону. В той час, коли більшість світових 

систем освіти проходить процес реформ, він пропонує трансформувати їх «у 

щось нове», а не покращувати те, що є. Існує твердження, добра освіта – це 

право. Наголос потрібно змістити з права на відповідальність. Освітні 

інституції не раз в історії ставали центром новацій. Молодь має бути готовою 

до ситуацій, де їм доведеться не лише навчатися, а й творити, діяти, як 

дорослим. Як ніколи постає питання не просто про підготовку до заробляння 

грошей, а про внесок у суспільство, у порятунок та розбудову Батьківщини. Ми 

хочемо бачити молоду людину як цілісну, розвинену особистість, патріота з 

активною життєвою позицією, яка діє згідно з морально-етичними принципами, 

яка здатна приймати відповідальні рішення, як інноватора, здатного змінювати 

навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці і вчитися 

впродовж життя. 
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ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЮТЬ ІНТЕРАКТИВНІ НАУКОВІ 

ПОСІБНИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

Вступ. Особливо важливе значення інтерактивні форми навчання мають в 

умовах дистанційної роботи, яка значно поширилась в останні роки. 

Комп'ютерні технології постійно оновлюються та впроваджуються в усі сфери 

нашого буття. Створення інтерактивних навчальних посібників не є винятком. 

Майже в усіх навчальних закладах створюються електронні підручники, 

посібники та бібліотеки. Проте, ефективність застосування інформації в вигляді 

інтерактивних матеріалів залежить також від вчителя. А саме, його вміння та 

володіння не лише практичними навичками створення таких матеріалів, а й 

застосовування теоретичної бази для змістової наповненості. Світові події 

останніх декілька років показали, що саме інтерактивність (від англ. interaction 

– взаємодія) – режим діалогу, безпосереднє взаємодія людини і комп'ютера є 

основною рисою сучасного освітнього процесу. Для реалізації такого типу 

навчання необхідно використовувати інтерактивні технології навчання.   

Аналіз джерел та публікацій. Аналіз на укових публікацій по даній 

тематиці дає змогу зазначити, що використання інтерактивних технологій, а 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-2022-%D0%BF#Text


саме розробка інтерактивних наукових посібників, привертає увагу багатьох 

дослідників. Бондарчук Ж.А.[1] , Волкова Н.П. [2], Гринченко І. [5] в своїх 

роботах обґрунтовують доцільність та ефективність використання 

інтерактивних технологій в вигляді посібників в процесі навчання, особливо 

дистанційного.  

Такі дослідники як: Єрмоленко А.[7], Коптєва О.М.[8], Онищук А.С.[9]  

аналізують інтерактивні технології як інструмент, за допомогою якого вчитель 

має можливість більш ефективно проводити заняття. Наразі мова йдеться про 

те, що більшість учнів краще сприймають інформацію, яку подано візуально, 

тому використання інтерактивних наукових посібників грає значну роль в 

сучасному процесі навчання.  

Отже, аналіз наукових джерел доводить, що проблемі застосування 

інтерактивних технологій в процесі навчання приділено достатньо уваги в 

наукових працях. І подальші дослідження можуть вже бути пов’язані з 

розробкою тих чи інших інтерактивних наукових посібників для конкретних 

спеціальностей.   

Мета – розглянути можливості, перспективи і переваги використання 

інтерактивних наукових посібників в процесі навчання.  

Завдання – розкрити суть терміну «інтерактивний науковий посібник»; 

визначити роль та значення використання інтерактивного наукового посібника 

в процесі навчання.  

Характеристика сучасного освітнього процесу. Однією з 

характеристик сучасного освітнього процесу є дистанційна форма навчання. У 

дистанційному навчанні значне місце займають інтерактивні навчальні 

посібники, які побудовані на основі інформаційних технологій. Вони можуть 

включати в себе тренажери, лабораторні роботи, тести, інтерактивні контрольні 

питання тощо. В більшості випадків  воно і є програмним забезпеченням по 

наданню знань та його контролю (наприклад, Google classroom, Google forms). 

Завдання вчителя змістовно наповнити ці форми, проконтролювати та оцінити 

виконання завдань.  



Більшість учнів краще сприймають інформацію, яку подано візуально. 

Тому такі програми та посібники дають можливість кожному учневі незалежно 

від рівня підготовки активно брати участь в процесі навчання.  

За допомогою мультимедійних засобів вчитель моделює свій стиль, 

методи та прийоми роботи. Крім того, інтерактивні посилання всередині тексту, 

дають можливість подати навчальний матеріал в візуальній формі. Це дозволяє 

прискорити процес пошуку необхідної і важливої інформації, а також 

зацікавити учнів до подальшої самостійної роботи.  

Створення інтерактивного наукового посібника. Розробка 

електронного інтерактивного навчального посібника - це складна і тривала 

робота. Такий навчальний посібник не є електронною версією текстового 

друкованого (книжкового) навчального матеріалу. Створення електронних 

підручників і посібників - це технологічно нова форма подання матеріалу 

учням, особливо на дистанційній формі навчання.  

Інтерактивний навчальний посібник на відміну від книжкового 

підтримується інформаційними, електронними технологіями, до них 

відносяться багаторівневі завдання, анімація, аудіо- і відеоряд тощо. Однією з 

переваг роботи з таким видом посібника є те, що на відміну від книжкового він 

є відкритою моделлю, тобто автор може його коригувати, доповнювати, а 

також вносити зміни в зміст або у структуру в цілому.  



     

Рис. 1      Рис.2 

Наведені вище приклади (рис. 1-2) є зразком такого інтерактивного 

посібника для школярів з використанням новітніх технологій. Для більш 

ефективного вивчення англійської мови пропонується вивчити слова пісні, а 

потім прослухати їх в оригіналі [6, с. 27]. У кінці пропонується пройти тест та 

одразу дізнатися свій результат та вірні відповіді  [6, с. 33]. 

Отже, інтерактивний науковий посібник створюється не тільки для того, 

щоб зберегти всі особливості звичайної книги (підручника, навчального 

посібника), але і в повній мірі використовувати сучасні інформаційні 

технології, мультимедійні можливості, що надаються комп'ютером. 

Висновок. Створення інтерактивних навчальних посібників є необхідною 

формою навчання в сучасному освітньому процесі. Вони грають значну роль в 

засвоєнні навчального матеріалу. Інтерактивний навчальний посібник поєднує 

в собі властивості звичайного підручника, довідника та практичну роботу. Але 

є одна важлива деталь,- такий вид посібника не альтернатива, а доповнення до 

традиційних форм навчання. Він не замінює роботу учнів з книгами та 

конспектами. Крім цього, створення та використання інтерактивного наукового 

посібника допомагає вчителю більш ефективно вирішити педагогічні завдання  



(наприклад, розвинути навички практичної роботи, керувати навчальною 

діяльністю, активізувати увагу учнів на навчальному матеріалі тощо). Також 

позитивний вплив має використання інтерактивних навчальних посібників і на 

самого вчителя - вони дозволяють йому розкрити свій творчий потенціал.  
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АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Аудіовізуальний метод - це метод навчання, який включає багаторазове 

прослуховування і промовляння мовних структур і мовних моделей, в процесі 

навчання це призводить до автоматизації отриманих навичок  Весь новий 

матеріал сприймається студентами лише на слух, а значення мовних одиниць 

розкривається за допомогою зорової наочності. Цей метод навчання виник у 

Франції у 50-ті роки. у зв'язку з великим інтересом, який почав виявлятися до 

проблеми оволодіння іншомовною розмовною мовою у стислий термін.  

Автори цього методу вважали, що навчання іноземної мови має здійснюватися 

у формі живого спілкування, тому важливим фактором педагогічного процесу 

ставало створення умов для імітації реальної комунікативної ситуації, щоб 

навчання протікало в атмосфері природного мовлення, що стимулює засвоєння 

звуків, ритму мови. Інтенсивне використання аудіовізуальних засобів у процесі 

навчання дозволяло навчати іноземній мові як акту комунікації, в якому 

лінгвістичні та паралінгвістичні елементи є нерозривно пов'язаними. 

Студенти не можуть зрозуміти іноземну мову так, як розуміють рідну 

мову. Однією з умов успішного та повноцінного спілкування є вміння 

аудіювання. Розвиток цього вміння, починаючи з початкового етапу навчання 

мови, сприяє формуванню комунікативної компетенції. В основі майбутньої 



повноцінної комунікації іноземною мовою лежить процес успішного 

формування навичок сприйняття, впізнавання та розуміння мови мовою 

вивчення. Матеріал, що надається для аудіювання, служить моделлю реального 

мовного середовища, що дозволяє залучати студентів до мовної діяльності.  

Аудіовізуальний метод повністю виключає використання рідної мови, 

особливо на початковій стадії навчання, тому що в цей період інтерференція 

ускладнює формування умінь і навичок усного спілкування.  

Аудіовізуальні матеріали забезпечують візуальне уявлення про ситуацію, 

дозволяють бачити артикуляцію звуків, що вимовляються, що полегшує 

процеси сприйняття та розуміння іншомовної мови. У навчанні мови головна 

мета використання аудіовізуальних засобів – дати можливість викладачу 

зробити свої заняття ефективними та цікавими.  

Аудіовізуальний метод вивчення іноземної мови, який можна 

відпрацьовувати за допомогою відеопроекційного екрана з супутнім звуком або 

компьютера, включає етапи: демонстрації програми (іноземною мовою) в 

оригінальній формі; показ або послідовності призупинених сцен, або 

послідовності коротких сегментів програми, причому кожна призупинена сцена 

або сегмент включає окрему заяву одного з учасників програми разом із 

транскрипцією та перекладом заяви; повторний показ програми в початковому 

вигляді; повторний показ послідовності призупинених сцен або коротких 

програмних сегментів разом із лише транскрипцією відповідного 

висловлювання; і повторний показ програми в оригінальному вигляді. 

Висловлювання учасників програми можуть відображатися як субтитри або у 

вигляді діалогових кульок, як ті, що використовуються в коміксах. Короткі 

сегменти програми можуть закінчуватися стоп-кадром, який містить переклад 

і/або транскрипцію.  

Сучасні технології значно полегшують використання на заняттях з 

іноземної мови аудіовізуального методу навчання аудіювання. Здається 

можливим перегляд не лише спеціалізованих навчальних фільмів, а й ігрових, 

які викликають більший інтерес у студентської аудиторії, тим самим будучи 



додатковою мотивацією для вивчення іноземної мови. Тобто, одним із 

найцінніших матеріалів для вивчення та викладання мови є відео.  

Приклад роботи з аудіовізуальним матеріалом з використанням відео. 

Робота з аудівізуальним матеріалом складається з кількох етапів: 

1.підготовчий (робота з новим мовним матеріалом, навчання ймовірнісному 

прогнозуванню, розвиток короткочасної та словесно-логічної пам'яті та ін.), 2. 

безпосередньо перегляд матеріалу. 3. перевірка рівня розуміння інформації 

поряд із закріпленням нових умінь. 

На першому етапі пропонуються такі види вправ: 1. перекласти зі 

словником та обговорити варіанти перекладу нових слів (список слів 

складається викладачем на основі аудіовізуального матеріалу); 2. виписати із 

запропонованих варіантів слова, які ви очікуєте почути в тематичному 

фрагменті, та слова, яких там немає; 3. підібрати терміни, які відповідають 

запропонованим визначенням; 4. прослухати ряд прикметників/дієслів, назвати 

іменники, які з ними вживаються; 5. назвати значення слів, утворених із 

відомих елементів (напр., thankful, thankless); 6. прослухати ряд мовних формул 

і назвати іноземною мовою ситуації, в яких їх можна використати; 7. 

прослухати і повторити фрази, довжина яких перевищує обсяг короткочасної 

пам'яті (10 і більше слів); 8. прослухати фразу, додати до неї ще кілька, 

пов'язаних за змістом; 9. прослухати фрази, що містять реалії, фразеологізми, 

абревіатури, припустити їхній можливий переклад.  

На другому етапі,  під час перегляду фрагментів фільму виконання будь-

яких вправ недоцільно, тому що в цьому випадку студенту необхідно 

зосередитися на розумінні та сприйнятті отриманої інформації, стежити за 

артикуляцією та мовою персонажів. Після завершення роботи над фрагментами 

студентам пропонується подивитися фільм повністю, у цьому випадку можна 

запропонувати відзначати незнайомі чи незрозумілі слова та висловлювання 

для подальшого їх обговорення або ж, якщо дозволяє рівень мовної підготовки 

студентів, запропонувати виписувати слова, пов'язані певною тематикою.  



На 3 етапі перевірки рівня розуміння інформації поряд із закріпленням 

нових умінь і навичок можливо використовувати такі вправи: 1. відзначити 

правильне-невірне твердження; 2. прочитати резюме і вставити пропущені 

слова, що відповідають змісту, прослуханого матеріалу; 3. ознайомитися 

з двома-трьома заголовками до фрагменту, вибрати найбільш підходящий, 

прокоментувати вибір; 4. виділити смислові частини в прослуханому 

фрагменті, озаглавити їх; 5. інсценувати прослуханий фрагмент; 6. переказати 

діалог/монолог із фрагмента у формі монологу/діалогу; 7. оцінити 

переглянутий фрагмент з точки зору його новизни, інформативності; 8. 

обговорити проблемні питання, поставлені у фрагменті; 9. відповісти на 

запитання до фрагменту; 10. вибрати з кількох варіантів відповідей єдиний 

правильний.  

Після завершення роботи з фрагментами студентам пропонується 

демонстрація всього аудіовізуального матеріалу. Перегляд фільму завершується 

вправами, які дозволять судити про рівень повного та критичного розуміння 

аудіовізуального матеріалу: 1. відповісти на питання, що стосуються загального 

змісту та окремих деталей; 2. скласти резюме/анотацію/рецензію; 3. виділити 

смислові шматки і озаглавити їх; 4. оцінити вчинки дійових осіб; 5. 

організувати дискусію на основі різних оціночних суджень про матеріал.  

Переваги аудіовізуальних засобів 

- Викликають у студентів інтерес до навчання. 

- Вони економлять час, тому що пояснюють ідею легко і точно. 

- Завдяки їх використанню зменшується навантаження на викладача. 

- Викладач може покращити свою власну англійську за допомогою 

звукових посібників. 

- Вони є джерелами різноманітних вражень для студентів. 

- Добре викладання англійської мови можливе лише в природному 

англійському середовищі. Аудіовізуальні засоби допомагають створити таке 

середовище. 

- Вони допомагають сконцентрувати увагу студентів на вивченні заняття. 



- Викладач може дотримуватись принципу від конкретного до 

абстрактного за допомогою аудіовізуальних засобів. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що аудіовізуальний метод не є заміною 

традиційного аудіювання. Використання аудіовізуального матеріалу поряд з 

аудіо-текстами дозволить урізноманітнити процес навчання слуханню мови 

іноземною мовою і сприятиме розвитку аудитивних навичок як з урахуванням 

паралінгвістичних засобів (тембр, гучність мови, наповнювачі пауз, 

особливості артикуляції звуків,  жести, поза, міміка мовця, особливості 

почерку, графічні додатки до букв), так і без. Використання при навчанні  

аудіовізуального методу є додатковою мотивацією для вивчення іноземної 

мови і сприяє свого роду популяризації мови в студентському середовищі. 
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ДАЦЕНКО Л.В. 

Харків 

ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ШКОЛЯРІВ 

ІГРОВИМИ МЕТОДАМИ. 

Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це 

величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий 

потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник 

допитливості. 

В. Сухомлинський 

Дана тема є актуальною ,як для психологів, так і для батьків школярів та 

вчителів англійської мови. Доведено,що для ефективного розвитку емоційної 

сфери дітей необхідно забезпечити певні умови. Серед них:створення 

позитивно-емоційної атмосфери в групі шкільного навчального 

закладу;наявність позитивних емоційних стимулів у навчально-виховному 

процесі. 

Бурхливий  темп соціальних змін сьогодення поставив перед психологією 

актуальне і проблемне питання соціально-емоційного розвитку дітей шкільного 

віку,що полягає у поступовому опануванні нею соціокультурних досягнень 

суспільства. Проблема розвитку емоційної сфери дітей та її особливостей у 

період дитинства є актуальною як у теоретичному,так суто прикладному 

аспектах. 

    Відомий вітчизняний психолог В.В.Зіньківський писав: «Психічна 

організація дитинства виключно прекрасна,і цією красою і грацією своєї 

дитинство забов`язана тієї безпосередності ,коріння якої лежить у переважному 

розвитку емоційної сфери» 1,с.56 

  В.В.Зінківській підкреслює. Що однією з умов виникнення у школярів 

складних емоцій є взаємозв’язок і взаємозалежність емоційних і пізнавальних 

процесів .Так емоційна забарвленість – одна з умов що визначає довільну увагу 

та здатність запам’ятовувати. 



Гра – провідний тип діяльності школяра. Гра поряд із працею й 

навчанням - один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого 

існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, 

розважає, дає відпочинок. «У грі виявляється характер дитини, його погляди на 

життя, його ідеали. Самі того не усвідомлюючи, діти в процесі гри 

наближаються до рішення складних життєвих проблем». 

К.Д. Ушинський, автор теорії духовного розвитку дитини у грі, уперше 

висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання, у справі 

підготовки дитини через гру до трудової діяльності. Він стверджував, що у грі 

об’єднуються одночасне прагнення, відчуття і уявлення . 

За визначенням, “гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих 

на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, у якому складається й 

удосконалюється самоврядування поводженням” . 

У людській практиці рольова гра виконує такі функції : 

o розважальну (це основна функція гри - розважити, надихнути, 

викликати інтерес); 

o комунікативну: освоєння діалектики спілкування; 

o самореалізації у грі; 

o терапевтичну: подолання різних труднощів, що виникають в інших 

видах життєдіяльності; 

o діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, 

самопізнання в процесі гри; 

o корекційну: внесення позитивних змін у структуру особистісних 

показників; 

o соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння 

норм. 

Згідно з Артемовим В.А., Філатовим В.М., Яцковською Г.В., рольові ігри 

мають чотири головні риси: 



1. вільна розвиваюча діяльність, що починається лише за бажанням 

дитини, заради задоволення від самого процесу діяльності (процедурне 

задоволення); 

2. творчий, значною мірою імпровізаційний, дуже активний характер 

цієї діяльності («поле творчості»); 

3. емоційна піднесеність діяльності, емоційна напруга; 

4. наявність прямих чи непрямих правил, що відбивають зміст гри, 

логічну послідовність її розвитку. 

Таким чином, рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну 

спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує 

якість оволодіння нею. 

Рольова гра – могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому 

мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького 

впровадження іноземної мови у світ дитини 

Розвинута сфера емоцій , почуттів дає змогу людині набувати власного 

досвіду пізнання соціального та предметного оточення. Сучасна психологія 

розглядає ігрові методи, як одну з найбільш ефективних засобів психокорекції 

школярів. 
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ПЕРЕВАГИ ІНТЕРАКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ НАВЧАЛЬНОЇ  

ВЗАЄМОДІЇ 

При організації навчальної взаємодії необхідно орієнтуватися на пошук  в 

предметі спілкування актуальних особистісних смислів  і визначення свого 

власного бачення. У наш час навчальна взаємодія педагога  і студентів потребує 

подальшого методолого-теоретичного обґрунтування,  а також сприйняттяй 

усвідомлення її викладачами вишів та вчителями шкіл на прикладному рівні.   

Засадничим чинником реформування освіти України  в сучасному вимірі є 

передусім збереження індивідуальності студента та учня, його унікальності  в 

усіх можливих відбиттях, різноаспектності потреб  і прагнень, здібностей  і 

можливостей, мотивів та інтересів. Доцільно підкреслити, що лише  в процесі  

педагогічно доцільної навчальної взаємодії студенти/учні  й викладачі/вчителі 

найяскравіше виявляють себе, глибше пізнають один одного, досягають 

взаєморозуміння. Завдяки організації такої дидактичної взаємодії студент/учень 

усвідомлює сенс власного життя  й діяльності, окреслює власну траєкторію 

розвитку, розробляє план дій  і реалізує його, на основі чого відбувається 

оцінка, корекція чи навіть зміна поставлених цільових орієнтирів. 

У руслі визначення стратегічних пріоритетів педагогічної взаємодії 

комунікативні уміння потрактовано як: чітке спілкування, тобто ефективне 

формулювання думок та ідей, з використанням усних, письмових та 

невербальних комунікативних навичок у різних формах та контекстах; 

ефективне слухання, за допомогою якого розшифровуються значення, 

включаючи знання, цінності, ставлення та наміри; використання спілкування 

для досягнення цілого ряду цілей (наприклад, для інформування, повчання,  

мотивації та переконання); використання різних засобів масової інформації та  



технологій,  які апріорі дають можливість оцінити вплив та їх ефективність в 

різноманітних середовищах (включаючи багатомовні та багатокультурні). 

Сучасний «Образ–Я» вчителя розглядається як інтеграція трьох систем: 

педагогічна діяльність, педагогічна взаємодія, особистий розвиток педагога. 

Трансформації, які відбуваються  в цих системах зумовлюють потребу  в 

формуванні здатностей педагогів розвивати власні здібностій якості, 

акцептувати вчинки  й дії, які сприяють самореалізаціїй професійному росту. У 

системі освіти України утверджується новітній тип зв’язку цифрового 

суспільства  й педагога, внаслідок чого формується нове середовище його 

діяльності. Визначальними є власні ціннісні орієнтири педагога, який 

усвідомлює масштаби глобалізаційних змін, є відкритим для діалогу зі світом,  

конструктивного спілкування зі світовими культурами, здатний сприймати 

нову інформацію, володіє професійними навичками, є відповідальним за свої 

педагогічні дії. Здатність створювати пізнавально-активне поле позитивного 

потенціалу у ході реалізації різних форм і методів навчання передбачає: 

спрямовувати власні думки, почуття  й емоції  в позитивне русло; створювати  

інформаційні образи навчального матеріалу; розширювати  й збільшувати 

канали сприймання  й обробки  навчальної інформації; застосовувати мистецькі  

й цифрові технології для збагачення інтелектуальних профілівй почуттєво-

емоційних станів учнів; підтримувати позитивний почуттєво-емоційний фон на 

всіх етапах навчального процесу.Здатність до ефективного спілкування поєднує 

низку умінь: чітко формулювати думки та ідеї, використовуючи усне, письмове 

та невербальне спілкування  у різних формах та контекстах; отримувати 

інформацію на слух, сприймання знань, цінностей, ставлення та намірів 

співрозмовників; використовувати спілкування для інформування, навчання, 

мотивування та переконання; уміння `використовувати різноманітні цифрові та 

інтернет технології для успішного спілкування; уміння ефективного 

спілкування  у диверсифікованих середовищах  у т. ч. багатомовних та 

полікультурних.Здатність до співпраці  з іншими інтегрує такі уміння: 

ефективно працювати  з різними командами; виявляти гнучкість  і готовність 



бути корисними; йти на необхідні компроміси для досягнення спільної мети; 

приймати спільну відповідальність за  співпрацю; цінувати індивідуальні 

внески, зроблені кожним членом команди.  

Здатність до розв’язання конфліктних ситуацій виявляєтьсяу 

використанні системного мислення; формулюванні судження та рішення; 

встановленні причинно-наслідкових зв’язків; розв’язуванні проблеми шляхом 

застосовування стратегії безпрограшного розв’язання конфліктних ситуацій, що 

виникають  в результаті вікових, гендерних, інтелектуальних, фізичних, 

етнічних, конфесійних, соціальних відмінностей між суб’єктами навчального 

процесу. 

 

ЄРМОЛЕНКО О.К.,  

викладач вищої категорії 

 

ТРЕНІНГОВИ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

КОЛЕДЖІВ 

У сучасному суспільстві відбуваються глобальні економічні, політичні та 

соціальні зміни. Вони проявляються, насамперед, у поглибленні інформатизації 

усіх сфер суспільного життя. Такі зміни безпосередньо впливають і на освітній 

процес, вимагають радикальної перебудови філософії освіти та реальної 

інформатизації. Тому найбільший вплив на трансформацію фахової передвищої 

освіти у сучасному суспільстві мають такі чинники, як: надшвидкий розвиток 

технологій; щоденне збільшення наукової та технічної інформації; розвиток 

наукових досліджень, що виконуються на перетині наук; проникнення 

інформатизації в усі сфери суспільного життя, в освітню та управлінську 

діяльність закладів передвищої освіти. 

Сьогодні освіта є найвищим національним пріоритетом, основою для 

розвитку особистості, суспільства та держави. Освітня галузь України увійшла 

до періоду реформування: імплементація нового Закону України «Про освіту»; 



вступ у дію цілої низки положень прийнятого раніше Закону «Про вищу 

освіту»; прийняття урядом «Концепції розвитку педагогічної освіти»; 

прийняття Закону «Про фахову перевищу освіту»; запровадження засад Нової 

української школи. 

Реформування української системи освіти є надзвичайно важливим 

завданням суспільства і держави, яке сьогодні практично реалізує Міністерство 

освіти і науки України. Головною метою реформи як системної освітньої 

трансформації є забезпечення доступності громадянам України до якісної 

освіти на всіх її рівнях.  

В коледжі робота відділень, циклових комісій була спрямована на 

підвищення якості освітнього процесу, примноження та модернізацію 

навчально-методичної та матеріально-технічної бази, підвищення якості 

практичного навчання студентів та удосконалення і урізноманітнення шляхів 

профорієнтаційної роботи. 

Головною метою освітньої діяльності коледжу була і залишається 

підготовка для потреб регіону фахівців, які поєднують у собі професійні 

компетентності, ділові якості, високий рівень моральної культури і 

громадянської свідомості. 

Економічні реформи в Україні поставили перед освітою завдання 

сформувати економічне мислення у підростаючого покоління громадян країни. 

Підготувати якомога більше економічно активного населення, розвинути 

вміння використовувати економічний інструментарій для забезпечення 

власного добробуту і розвитку країни. Ці завдання мають забезпечуватися за 

рахунок розвитку і поширення інноваційних  педагогічних технологій, зокрема 

в процесі підготовки майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю. 

Професійна підготовка студентів спрямована на формування здатності 

прийняття економічно-обґрунтованих управлінських рішень у 

непередбачуваних і швидко-змінюваних умовах.  

Одним з напрямів індивідуальної підготовки спеціалістів з урахуванням 

потреб їхньої мобільності та ефективності, вирішення пріоритетних і 



актуальних питань практичної діяльності є використання в процесі викладання 

економічних дисциплін тренінгових технологій навчання, що є досить 

актуальним. 

Тренінгові технології набувають важливого значення у сфері здобуття 

фахової передвищої освіти для майбутніх молодших бакалаврів економічного 

профілю у Державному вищому навчальному закладі «Харківський коледж 

текстилю та дизайну».  

При здобуття фахової передвищої освіти в сучасній освітній галузі 

України домінують методи навчання, які полягають у поєднанні лекційних 

занять із практичними або семінарськими, що дозволяє закріпити отримані 

теоретичні знання за допомогою вирішення практичних ситуацій, задач, кейсів 

тощо. Більш складні умови бізнесу та ведення конкурентної боротьби 

вимагають нових, більш досконалих методів навчання та закріплення отриманої 

інформації. В той же час, слід намагатись зробити навчання не лише 

пізнавальним, а ще і легким та цікавим. На сьогоднішній день широкого 

використання дістали активні методи навчання (інтерактивні лекції, тренінги, 

ділові ігри та ін.)  

Це спричинило актуальність розвитку системи тренінгових технологій 

навчання на етапі допрактичної освіти, які є складовою традиційного 

навчального процесу у сфері фахової передвищої освіти коледжів.  

Розроблення і впровадження в економічну фахову передвищу освіту 

тренінгових форм навчання за різними напрямками підготовки майбутніх 

молодших спеціалістів економічного профілю є необхідною умовою 

формування їхніх професійних навичок і забезпечення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці.  

Головне завдання тренінгових форм навчання – відповідно до сучасних 

вимог економіки і стандартів якості фахової передвищої освіти, здійснювати  

індивідуалізовану підготовку спеціалістів з урахуванням потреб їх мобільності 

та ефективності, вирішення пріоритетних і актуальних питань практичної 

діяльності.  



Сутність тренінгового навчання закладів фахової передвищої освіти 

полягає у тому, що практично усі учасники залучаються до процесу навчання, 

де вони можуть обмінюватися думками, почуттями в умовах емоційного 

комфорту та творчої атмосфери, які забезпечуються правилами ведення 

тренінгу та залежать, насамперед, від особистості педагога. 

Питання розробки та впровадження тренінгових технологій навчання 

широко досліджувались у науково-педагогічній літературі. Так, у 

педагогічному словнику наукова дефініція «тренінг» розглядається як форма 

інтерактивного навчання, метою якого є розвиток міжособистісної та 

професійної поведінки; О. Пєхота визначає «педагогічний тренінг» як форму 

освітньої діяльності, спрямовану на засвоєння знань, розвиток умінь і навичок 

та формування установок з метою підвищення компетентності у визначеній 

сфері життєдіяльності майбутнього фахівця; навчальний тренінг за Г.Ковальчук 

розуміється як запланований процес модифікації знань, поведінкових навичок 

того, хто навчається, через набуття навчального досвіду, з тим, щоб досягти 

ефективного виконання в певному види діяльності; поділяючи точку зору 

Н.Морзе, навчальний тренінг розглядається як педагогічна технологія 

навчання, оскільки він має чіткий алгоритм використання та гарантує 

досягнення запланованого результату.  

У процесі тренінгу застосовується система методів активного навчання, а 

саме: ігрові методи, кейси, групові дискусії, мозковий штурм, відеоаналіз та ін.  

Аналіз досвіду використання тренінгових технологій при здобутті 

фахової передвищої освіти у підготовці фахівців з економіки підприємства до 

майбутньої професійної діяльності доводить, що для підготовки фахівців 

розроблено наступні тренінгові вправи – ділові, рольові, організаційно-

діяльнісні ігри, соціально-педагогічні тренінги, кейси, адаптовані до майбутньої 

професійної діяльності.  

Планування тренінгу має враховувати його зв’язок із особливостями 

системи управління в організації. Серед них особливо потрібно враховувати 

цілі організаційного розвитку, формування готовності студентів до вирішення 



актуальних завдань, досягнення стратегічних цілей та динамічного розвитку. З 

іншого боку тренінг-навчання створює передумови для оволодіння та 

використання нових умінь, вирішення нових задач при здобутті фахової 

передвищої освіти. 

Різноманітні тренінгові програми мають багатоаспектний зміст і 

призначення: тренінг у шкільній системі, тренінг для адаптації на ринку праці, 

саморозвиток, тренінг на робочому місці, розвиток колективної 

відповідальності та індивідуальної ініціативи, підготовка до роботи, 

удосконалення технічних навичок та комунікабельності співробітників, 

створення робочих команд та ін. Тренінг – це інвестиція. І як будь-які інші види 

інвестицій, він може принести прибуток або інші результати . 

Для того, щоб курс тренінг-навчання забезпечував досягнення заданих 

результатів, він повинен відповідати певним найважливішим умовам. На 

першому місці серед них – постановка ясних цілей, пов’язаних із цілями 

установи або підрозділу, відповідних філософії та практиці управління. Успіх 

навчання напряму залежить від адекватності навчальних цілей умовам 

функціонування організації.  

Завдяки впровадженню тренінгових технологій навчання здійснюється 

ефективне поєднання теоретичної та практичної складової через синтез різних 

форм навчального процесу – міні-лекцій, практичних занять, лабораторних 

робіт, командної роботи, виконання самостійних завдань.  

Тренінгові технології навчання розвивають у майбутніх спеціалістів 

економічного профілю уміння самостійно здобувати знання, формувати творчу 

активність, розкривати професійно-пізнавальні потреби та інтереси, набувати 

навичок виконувати поставлені задачі, працювати в колективі. Впровадження 

тренінгових технологій навчання в вищих навчальних закладах спрямоване на 

формування у студентів навичок аналізувати конкретні ситуації на практиці та 

ухвалювати рішення, на розвиток творчого мислення (здатність висвітлити 

проблему, оцінити ситуацію, висунути варіанти рішення і, проаналізувавши 



ефективність кожного методу, обрати оптимальний варіант) і професійних 

умінь фахівця, діяльність якого зводиться до ухвалення рішень. 

Тренінгові технології навчання  дають змогу практично відтворити будь-

яку ситуацію відповідно до мети, дозволяє глибше проникнути у психологію 

стосунків між педагогами та студентами, зрозуміти, що визначає ці взаємини, 

простежити процедуру створюваної ситуації в динаміці, побачити її зсередини. 

Тренінгові технології навчання можна і доцільно широко 

використовувати як засіб навчання, виховання і розвитку тих, хто навчається. 

При практичній Реалізації завдань Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти, можна зробити 

висновок, що тренінгові технології навчання – одне з найпродуктивніших 

напрямів нашого педагогічного пошуку. А тому будь-який викладач може чітко 

усвідомлювати, до чого приводить їх упровадження в навчально-виховний 

процес і який їх вплив в об’єднанні з іншими навчально-виховними заходами 

фахової передвищої освіти на формування майбутніх молодших бакалаврів 

економічного профілю. 
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РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

МЕДИЧНOГO ПРOФІЛЮ 

Досконале виконання практичних навичок та відпрацювання їх за 

алгоритмом є основним завданням медичного працівника середньої ланки по 

догляду за хворими.Заклад освіти медичного профілю має на меті фoрмувaння 

тa зaкріплення нoвих прaктичних нaвичoк. Успішність реaлізaції дaнoї зaдaчі 

визнaчaється хaрaктерoм взaємoдії виклaдaчa зі здoбувaчaми oсвіти. Тoму 

оптимізація нaвчaльного прoцесу дoзвoляє використовувати цифрові технології, 

які містять елементи демонстрацій у викoнaнні висoкoквaліфікoвaних 

спеціaлістів. Крім тoгo, здoбувaчі oсвіти у будь-який час можуть повторно 

ознайомитись з алгоритмом виконання тієї чи іншої практичної навички з 

мультимедійних зaсoбів, зaкріплюючи у пaм’яті пoслідoвність дій. Oтже, 

технoлoгії диджиталізації освіти виступaють не у рoлі зaміни виклaдaчa, a як 

нoвітній дoдaткoвий інструмент нaвчaльнoгo прoцесу, щo прихoдить нa 

дoпoмoгу сучaснoму виклaдaчу для реaлізaції якіснoгo oсвітньoгo прoцесу. 

Мультимедійний кoмплекс зaбезпечення дисципліни, створений 

викладачем, мoжнa швидкo редaгувaти в електрoннoму вигляді, зaстoсoвуючи 



йoгo для здoбувaчів oсвіти різних спеціaлізaцій тa фoрм нaвчaння у 

відповідності до потреб та вимог системи освіти.  

Викoристaння цифрових зaсoбів нaвчaння у закладі освіти медичнoгo 

прoфілю дaє мoжливість мoделювaння умoв oсвітньoї діяльнoсті тa її 

реaлізaцію у різнoмaнітних тренувaльних впрaвaх ситуaтивнoгo хaрaктеру. 

Тaкoж зaстoсувaння комп’ютерних технологій зaбезпечує не лише 

ознайомлення з відеoмaтеріaлами, щo хaрaктеризують анатомоморфологічні 

прoцеси людськoгo oргaнізму, a й нaдaє мoжливість здoбувaчу oсвіти 

пoвтoрнoгo їх перегляду тa прoведення контролю засвоєних знань. В цьoму 

відзначається oднa із основних перевaг  цифрових технoлoгій перед іншими 

зaсoбaми здійснення освітньої діяльності.  

У якості сучaснoгo джерелa інфoрмaції черговою перевагою 

мультимедійних засобів навчання виступає зaстoсувaння електрoннoї пoшти. 

Виклaдaч, маючи доступ до сучасних електронних бібліо- та відеотек, oтримує 

передові освітні мaтеріaли з освітніх компонентів тa має змогу поширювати їх 

між здобувачами освіти. Здoбувaчі oсвіти ж, маючи доступ до персонального 

веб-сайту викладача, мoжуть спілкувaтися з ним у кoнсультaтивнoму режимі 

незалежно від їх місцезнаходження.  

Оптимaльнoгo темпу рoбoти мaйбутніх фaхівців медичнoї гaлузі дозволяє 

дoсягнути викoристaння QR-кодів під чaс зaнять. Віртуальні наукові та медичні 

лабораторії дають змогу здобувачам освіти засвоїти нові знання, уміння та 

навички, що підвищує їх мотивацію до навчання.  

Oтже, інноваційні підходи мають значну перевагу у порівнянні з 

традиційними методами навчання, що є особливо актуальним під час 

дистанційної та змішаної форм роботи. Це забезпечує пoкрaщення 

ефективнoсті oсвітньoгo прoцесу тa формує сприятливе середoвище для 

засвоєння прoфесійних кoмпетенцій, які неoбхідні мaйбутнім фaхівцям 

медичного профілю.  
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

Динамізм соціально-економічних процесів повинен забезпечити ринок 

праці фахівцями, здатними швидко адаптуватися до нових умов і готовими 

нести відповідальність за наслідки праці. 

Зокрема, це стосується експертів у сфері економіки, які повинні не лише 

володіти необхідними професійними навичками, щоб орієнтуватися в змінах 

законодавчої бази та передбачати можливі зміни економічної ситуації, так і на 

національному і глобальному рівні. Крім того, фахівець з економіки повинен 

мати відповідні інформаційні та комунікаційні компетенції (ІК-компетенції), 

оскільки економіка є соціальною наукою, яка функціонує в інформаційному 

середовищі, що швидко змінюється. 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) полегшує 

засвоєння шукачами освітніх послуг складних абстрактно-теоретичних 

процесів, наближає їх до сучасного розуміння принципів наочності та 

забезпечує перехід студентів від пасивних спостерігачів дослідницьких 

процесів та явищ до освіти і активно брати участь у пізнавальних процесах, тим 

самим набуваючи дослідницьких і творчих характеристик. ІКТ створюють 



передумови для створення та вирішення нових проблем в освітній діяльності, 

які неможливо вирішити традиційними методами. Тому в сучасних умовах 

надзвичайно актуальним є дослідження конкретних обставин використання 

засобів ІКТ для підготовки фахівців економічного профілю для задоволення 

потреб ринку праці. 

Значний вплив на процес формування готовності до професійної 

діяльності майбутнього фахівця економічного спрямування в умовах швидкої 

інформатизації суспільних процесів має розвиток не лише професійних та 

особистісних компетентностей, але й формування ІК-компетентності. При 

цьому, важливого значення набуває конкурентоспроможність персоналу, як 

реальна та потенційна здатність працівника, його ділова та професійна 

компетентність, ініціативність, креативність у вирішенні завдань, почуття 

відповідальності, котрі відрізняють з-поміж інших представників аналогічної 

спеціальності і надають конкурентні переваги на ринку праці [1, с. 120]. На 

відміну від компетентності, яка відображає якісну характеристику певного 

рівня потенціалу фахівця, конкурентоспроможність характеризує його 

спроможність реалізувати свій потенціал на практиці при наявності відповідних 

для цього умов [2, с. 79]. 

На сьогодні до майбутніх економістів для ринку праці ставляться такі 

вимоги, як: вміння користуватися офісною програмою MS Excel (90% вакансій 

економічного профілю), володіння програмою «1С: Підприємство» (60%), 

знання англійської мови (40%), аналітичне мислення (80%), уміння працювати 

в команді (40%). 

Новинкою на ринку праці є посада програміста 1С, яка вимагає від 

потенційних спеціалістів не лише знання бухгалтерської програми 

«1С:Підприємство 7.7 або 8.2», а й досвід роботи з базами даних та мовами 

запитів SQL. Тобто розвиток інформаційних технологій, які повинні 

мінімізувати витрати компанії та заощадити робочий час, висунув вимоги до 

ринку праці щодо пошуку загальних експертів, які можуть бути компетентними 



в багатьох сферах бізнесу, особливо користувачів, які впевнені в інформації і 

комунікаційні технології. 

Розвиток інформаційного суспільства, соціально-економічні 

трансформації формують потребу у широкому використанні ІКТ в економічній 

освіті, оскільки це сприяє суттєвому прискоренню передачі знань та 

накопиченого технологічного та соціального досвіду, забезпечує успішніше та 

швидше адаптування фахівця до оточуючого середовища та соціальних змін у 

ньому. ІКТ забезпечують поєднання процесів вивчення, закріплення та 

контролю засвоєння навчальної програми, які в традиційному навчальному 

процесі зазвичай є розірваними.  

Інформаційні технології індивідуалізують навчальний процес, 

зменшуючи обсяг фронтальних видів робіт та збільшуючи питому вагу 

індивідуально-групових форм навчання. Окрім того, ІКТ підвищують рівень 

мотивації отримання знань та формування креативного мислення, забезпечують 

економію навчального часу. Інтерактивність та мультимедійна наочність 

навчального процесу забезпечує краще представлення інформації, як наслідок, 

краще засвоєння знань. 

Сьогодні сучасні інформаційні процеси у фінансово-економічній сфері та 

використовуючи аналітичні методи роботи з інформацією, студентам-

економістам пропонується виконання наступних видів робіт:  

− формування, розподіл та використання ресурсів підприємства під час 

здійснення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності (практична 

робота з використанням ліцензійного програмного забезпечення: 

1С:Пiдприємство 8 різних конфігурацій, M.E.Doc та Парус);  

− моделювання фінансових ресурсів (здійснення аналізу моделі 

планування фінансових ресурсів FRP);  

− вивчення особливостей міжнародних та вітчизняних електронних 

систем передавання банківської інформації (SWIFT, «Клієнт-банк» тощо);  

− виконання практичних завдань, контрольних та індивідуальних робіт з 

використанням комп’ютерної програми MS Excel, що сприятиме вивченню 



математичних функцій програми, вмінню будувати графіки для наочного 

представлення отриманих результатів;  

− використання програмно-імітаційних комплексів з метою проведення 

конкурсів, змагань чи олімпіад. 

Отже, завдяки використанню ІКТ у навчанні студенти можуть 

сформувати навички самостійної роботи. Вважаємо, що ІКТ у майбутньому 

відіграватимуть важливу роль у формуванні високоякісних фахівців з 

економічної конкуренції, оскільки в умовах стрімкого розвитку науки і техніки 

та динамічного оновлення інформації студентам необхідно адаптуватися до 

безперервного самонавчання протягом усього життя. Крім того, поява нових 

комп’ютерних програм у сфері бухгалтерського обліку та економічного аналізу 

висуває вимоги до оволодіння студентами відповідними компетенціями. Таким 

чином, перед системою вищої освіти стоїть завдання виховати майбутніх 

спеціалістів, які можуть бути працевлаштовані в довгостроковій перспективі. 
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СПОГАДИ ПРО КРИМ МАЮТЬ СТАТИ НАШОЮ ЗБРОЄЮ 

 Крим — це особливий край, омитий морем та зігрітий сонцем, і здається, 

що навіть вітер, який не знає кордонів, тут віє по-іншому. Це земля 

кримськотатарського народу, який, попри всі історичні та політичні реалії, 

намагається зберегти свою мову, культуру, релігію, світоглядні принципи, 

творити свою літературу.  

Ось уже декілька років поспіль слово Крим викликає у кожного з нас 

переважно  болісні асоціації: березень 2014 -го, зелені чоловічки, окупація. Далі 

– напівпорожні пляжі,  висохлі водойми, переслідування кримських татар за те, 

що наважилися відстоювати свою ідентичність. А раніше? А до того? Чи 

справді ми багато знаємо про Крим і що саме ми знаємо про цей прекрасний 

півострів, яким ми уявляємо його, з чим він у нас асоціюється? Чи й досі, за 

давньою звичкою, асоціюємо його з золотим піском, мушлями та морськими 

їжаками? 

 Між тим, Крим – це не тільки відпочинок. Крим унікальний та багатий 

своїм різноманіттям. Крим – це передовсім історія. Саме історією, знаннями і 

варто наповнити почуття патріотизму у кожного з нас, у всіх, хто любить 

Україну. Немає патріотизму без знання та розуміння. В знаннях наша сила та 

міць. Лише засвоївши уроки історії, ми зможемо піти далі. Тільки дізнавшись,  

здобувши певні знання, можна по-справжньому відчути, за що ми боремося, що 

для нас важливе. Крим – це люди. Корінний народ. Кримські татари. Їхня 

багатовікова боротьба варта золотих скрижалей історії. Варта того, щоб знати 

про неї.  Мужність кримських татар, звитяга та одвічне прагнення свободи – 

кровна рідня нашим із вами устремлінням. Знаючи, як усе було, можна 

побачити, як усе буде далі. Тож варто відкинути стереотипи, порожні 



політизовані гасла та власні упередження! Аби з впевненістю проголосити: 

“Крим – це Україна”, ми повинні наповнити власну впевненість знаннями. 

Лише тоді зможемо по-справжньому відкрити цю частину самих себе. Яке 

місце Крим та кримські татари посідають у нашій ідентичності? Зумівши 

відповісти – кожен для себе – на це головне запитання, ми зможемо піти далі: 

збагнути, пізнати, а отже, і прийняти Крим не таким, як ми його вигадали самі 

для себе або для нас вигадали інші, а таким, яким він є насправді.  

Живучи на одній території, наші народи, як хороші сусіди, ділили побут 

та культурні традиції один одного. Однак, радянська репресивна  машина після 

депортації кримських татар 18 травня 1944 року зробила все, щоб стерти 

історичну правду про них та нівелювати зв'язок материкової України і 

півострова Крим. Натомість системно нав'язувалася переписана історія про 

кримських татар і їх “ворожнечу” з українським народом. Депортація 1944 року 

стала однією з найтрагічніших сторінок в історії кримськотатарського народу. 

Її переосмислення зараз – дуже важливе, тому відобразилося зокрема в пісні 

Джамали “1944”, якою вона представляла Україну на Євробаченні та перемогла 

2016 року, та у фільмі “Хайтарма” (2013 рік, режисер Ахтем Сеітаблаєв). По 

суті, депортація кримського народу позбавляла кримських татар їхнього 

етносоціального та етнокультурного середовища проживання, яке 

створювалося віками, а також їхньої державності. “Батьківщина або смерть”, – 

ось гасло кримськотатарського народу після депортації. І хоча офіційно проти 

депортованого кримськотатарського народу були висунуті звинувачення в 

співробітництві переважної більшості його представників в роки Великої 

вітчизняної війни з гітлерівською адміністрацією, однак дії влади щодо 

виселення кримських татар з Криму були цілком злочинними, адже жоден 

народ за всіма міжнародно-правовими нормами, не може і не повинен підлягати 

покаранню за злочини, скоєні окремими чи навіть багатьма його 

представниками. Менш ніж за дві доби, радянська влада виселила 200 тисяч 

кримських татар зі своєї Батьківщини – Криму – в Узбекистан, Сибір, на Урал. 

Народ втратив усе: рідних, домівки, звичне життя, Батьківщину. 



“Нам знадобилось майже півсторіччя, щоб відвоювати право жити на 

власній землі. У 1989 році кримським татарам дозволили повернутись на 

Батьківщину, яку в 2014 році окупував той самий ворог, але в іншій обгортці. 

Кримськотатарський народ в своїй історії не один раз повертався додому в 

Крим. Повернемось і цього разу. Правда на нашому боці. А момент повернення 

Криму в Україну щодня на день наближається”, – написав Рустам Умєров, 

народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань 

прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 

Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних 

меншин і міжнаціональних відносин. 

Повернення і реінтеграція Криму в Україну повинні початися з власної 

освіти і отримання нових знань про український півострів. А для цього 

необхідно доторкнутися до історії, щоб пізнати. Пізнати, щоб повернути, бо 

Крим – це ми. Знати – щоб боротися. Боротися, щоб перемогти. Це потрібно 

знати нам, це потрібно, в першу чергу, знати молоді, щоб сформувати власну 

точку зору на одне з найболючіших питань сьогодення. Адже патріотизм – це 

не лише поривання. Це ще й знання… Пізнавати, читати, знати загальну 

історію, географію, культуру, мову, економіку та політико-правові традиції 

Криму. Тільки тоді можна сформувати власний погляд на одне з найболючіших 

питань сьогодення. У нас, в деякій мірі, спотворені уявлення про Крим. Тому 

потрібно вникати, знати, критично мислити, щоб бути впевненими, що Крим – 

це невід’ємна частина України. А кримські татари – частина української нації, 

базова цінність яких – свобода народу.  

Півострів Крим – це унікальний простір з особливим кліматом, рельєфом. 

Крим завжди був привабливий саме своєю природою і чистою екологією. 

Кожен, хто будь-коли поринав у середовище півострова, знаходив для себе 

щось особливе, близьке та рідне, те, що назавжди залишалося в пам’яті, в серці. 

Для когось Крим - це теплі спогади про дитинство: “Артек” – Міжнародний 

дитячий центр – один з найкращих у світі, – сотні тисяч дітей мали змогу тут 

відпочивати.  



Крим – це юність або спогади про юність… Перше побачення, перші 

подорожі з коханим або коханою. І це, в першу чергу, мандрівка до ханського 

палацу у Бахчисараї. 

Ханський палац у Бахчисараї – єдиний у світі зразок кримськотатарської 

палацової архітектури, у 1532–1783 рр. родова резиденція правителів  

Кримського ханства – династії Ґераїв. Центр політичного, духовного й 

культурного життя кримських татар. Засновником Хансарая був Сахіб I Ґерай. 

Бахчисарайський палац – пам'ятка історії та культури всесвітнього 

значення, в Україні офіційно визнана пам'яткою національного значення і 

внесена Україною до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В 

основі будівництва лежала ідея – побудувати палац, що нагадує райський сад. 

Не дарма Бахчисарай у перекладі з татарської означає «сад-палац». 

“Фонта́н сліз” (Сельсебіль) — найвідоміша пам'ятка у Бахчисарайському 

палаці, як і сам палац, візитна картка Криму. Це пам’ять про велике кохання.  

Про Крим можна розповідати багато. І не тільки легенди. Це реальні 

історії про журналіста і правозахисника Аліма Алієва, депутата Верховної Ради 

і лідера кримськотатарського народу Мустафу Джеміля, кінорежисера і 

політв’язня Олега Сенцова, актора і режисера Ахтема Сеітаблаєва, відомих 

кримськотатарських письменників та поетів. 

“Наша молодь, дивлячись на мапу України, має розуміти, що Автономна 

Республіка Крим, місто Севастополь – це такі ж регіони України, як і будь-які 

інші. Так, вони зараз тимчасово окуповані, але вони недарма на цій карті 

позначаються, недарма це визнає весь цивілізований світ, вся міжнародна 

спільнота”, – прокоментував Антон Кориневич, представник Президента 

України в Автономній Республіці Крим у 2021році. Крим має бути у кожному з 

нас. “Ми любимо Крим, а це означає, що ми віримо і сподіваємося”, – говорять 

кримські татари. 

26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя. У цей день 2014 року у Сімферополі 

відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%97
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мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від 

України, на підтримку територіальної цілісності України. 

На честь Дня спротиву окупації Криму біля будівлі Львівської обласної 

ради урочисто підняли кримськотатарський прапор та Державний прапор 

України. “Нехай для всього світу стяги наших народів будуть символом 

боротьби з окупацією України і гібридною війною. Сьогодні, як ніколи, маємо 

згуртуватися і докласти максимальні зусилля у боротьбі проти спільного 

агресора”, – зауважила Ірина Гримак, голова Львівської обласної ради. 

18 травня Україна вшанувала пам’ять жертв геноциду 

кримськотатарського народу і нагадала світу, що сучасний Кремль знову піддає 

тортурам нескорених кримських татар. Але є надія, віра в майбутнє. 

“Звільнили північ, повертаємо Харківщину, обороняємо Донбас, 

пам’ятаємо про Крим”, – заявив Президент України В. Зеленський. 

Таміла Ташева  постійна представниця Президента України в АР Крим, 

впевнена, що Крим знову буде українським. 

Отже, Крим – це ми. Так є і буде. Крим – це Україна, а спогади про Крим 

мають стати нашою зброєю у боротьбі з рашистами, у боротьбі за Перемогу.  
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ОРФЕЙ ХХ СТОЛІТТЯ 

«Орфей ХХ століття» – австрійський поет Рільке постійно прагнув 

відшукати витоки і шляхи досягнення високої майстерності у поетичній 

творчості та вважав, що кожний поет, подібно до античного співця Орфея, 

своїми творами повинен впливати на людей, облагороджувати їх, вести за 

собою. 

Кожен поет, усвідомлюючи своє призначення на землі, повинен бути 

людиною, наповненою любов’ю, здатною подолати почуття ненависті, 

звільнитися від нього, як від скверни. Саме таким був австрійський письменник, 

поет, прозаїк, драматург і перекладач, один із найвидатніших ліриків ХХ століття 

Райнер Марія Рільке, який легким дотиком торкався душі людини, допомагаючи 

їй усвідомити вічність. Рільке, як поет, зійшов на такі вершини, яких мало кому 

дано досягти, став кумиром у Західній Європі 20–30-х років. Його поезія сповнена 

музикою і ліризмом. У його творчості поєдналися риси символізму, імпресіонізму 

і неоромантизму. Рільке як поет-філософ знищив кордони між речами, природою, 

людьми, абстрактними поняттями. Жоден із європейських поетів початку ХХ ст. 

не відчував так болісно, як Рільке, дегуманізацію суспільства, відчуження людини 

і «неприродність її життя». У 1899 році поет слушно зауважив: «На рубежі віків 

мій вік тече».  

Так, Рільке народився через 4 роки після Паризької Комуни, а помер за 7 років 

до того, як Німеччина занурилася у безодню фашистського варварства. Він був 

свідком першої світової війни, розпаду Австро-Угорської імперії, революційних 

потрясінь 20-го століття. З трагічного сприйняття себе і світу народжувалася 

висока і мудра поезія Рільке. Головна тема його творів – спроба подолати трагічну 

самотність людини через любов, єднання з людьми і природою. В його поезії є 



все: холод філософської містики; дуже тонкий, дуже емоційний зміст; пошуки 

Бога і богоборство; самотність, зневіра, розчарування і віра в життя. Саме тому 

кожен може взяти із поезій Рільке саме стільки, скільки спроможний. Він – для 

всіх і для кожного. Мало перед яким поетом ХХ століття публіка схилялася з 

таким містичним благоговінням, як перед Р.М. Рільке.  

«І вірю я, що вічності хоч трохи несу в собі…», – писав він. Мабуть, без такої 

віри не може відбутися справжній Поет, Майстер. Р. М. Рільке відбувся як 

Майстер (у булгаковському розумінні цього слова) і увійшов у безсмертя… То 

хто ж він такий – цей «поетичний еталон» початку ХХ ст.? Чому у 20-х роках ХХ 

ст. Р. М. Рільке вважали поетичним кумиром? 

 Життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке був так само складним, як і 

тогочасна культурна ситуація у світі. Криза буржуазної цивілізації, 

дегуманізація людини, її трагічний розлад зі світом – усі ці ознаки ХХ ст. 

письменник переживав дуже гостро. Поет хотів побачити світ, дослідити його 

розмаїття, тому майже все життя подорожував. Доленосне значення у житті 

поета зіграла Лу Андреас-Саломе. Саме вона у 1899 та 1900 рр. надихнула 

поета на подорожі до Росії та України – землі, в яких він знайшов свою духовну 

батьківщину. Зустріч з Україною зачарувала поета. Два тижні він знайомився з 

Києвом, відвідав Софіївський та Володимирський собор. Рільке навіть мріяв 

оселитися в Києві і прийняти православ’я. Подорожував Дніпром, доїхав до 

Кременчука, Полтави, Харкова, зупинявся в Каневі, піднімався на Чернечу 

гору, вклонився Кобзареві. Велич, краса України неймовірно захопили поета. 

Враження від подорожей віддзеркалились у збірці «Книга годин» (1899 р.). 

1900 року на запрошення художника Г. Фогелера Р. М. Рільке приїхав до 

Ворпеведе (село неподалік від Бремена), де оселилася колонія художників. Тут 

він познайомився з двома подругами – художницею Паулою Беккер та 

скульпторкою Кларою Вестгоф, яка працювала в знаменитого митця Огюста 

Родена. Через рік Клара Вестгоф стала його дружиною. Подружжя оселилося 

неподалік від Бремена у невеликому містечку Вестерведе. Однак подружнє 

життя тривало недовго. Його не врятувало навіть народження доньки. Рільке 



сподівався заробляти літературною працею, але грошей не було. Не зміг дістати 

і путньої роботи. «Бідність – це мій важкий хрест», – зазначав поет.  

1902 року шлюб було розірвано. У пошуках заробітку Рільке опинився в 

Парижі. Згодом познайомився зі скульптором О. Роденом, а також з іншими 

паризькими митцями й затримався там майже на десять років. Париж став 

географічним центром життя поета. Скоро Рільке став особистим секретарем 

Родена, естетика якого вплинула на творчість Рільке.  Паризький період був 

часом великих творчих звершень поета і здобуття ним європейської слави. 

Головними досягненнями цих років є двотомна збірка «Нові вірші» та роман 

«Нотатки Мальте Лаурідса Брігге». Втім, робота над цими новаторськими за 

духом і формою книжками виснажила митця. Після їх оприлюднення Р.М. 

Рільке часто скаржився на творче безсилля та духовну засуху. 

 Занепокоєний своїм внутрішнім станом поет зірвався з обжитого місця у 

Парижі й вирушив у багаторічні мандри. За чотири роки, що передували 

Першій світовій війні, він відвідав близько п’ятдесяти місць у різних країнах 

Європи та Північної Африки. Усе своє життя Рільке провів у мандрах по світу, 

але не належав ні одній країні, бо належав усьому світу. Австро-Угорщина, 

Італія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Швеція, Голландія, Бельгія, Алжир, 

Туніс, Єгипет, Дуїно на березі Адріатики, Іспанія, нарешті, Росія і Україна. 

Такою різнобарвною була географія його життя, і таким різноманітним був той 

культурний вплив, який він відчув і відобразив у своїй творчості.  

 На запрошення княгині Марії фон Турн унд Таксіс у жовтні 1911 р. Рільке 

приїхав у родовий маєток Таксисів – Дуїно, який знаходився на березі 

Середземного моря, неподалік італійського міста Трієста. Там він був до 

середини літа 1912 року, почав роботу над «Елегіями». Його слава зростала, 

проте він більше прагнув спокою і усамітнення. 

 Останні роки свого життя Р. М. Рільке провів у Швейцарії, у «замку 

Мюзо». Саме тут завершений цикл «Дуїнянські елегії» та створений основний 

корпус циклу «Сонети до Орфея». Ці шедеври уславили Р. М. Рільке як поета 

третього тисячоліття. 



Помер Р.М. Рільке 29 грудня 1926 р. від лейкемії в санаторії Валь-Монт на 

березі Женевського озера. Могила його знаходиться неподалік Мюзо.  

Відійшов у небуття поет Рільке… У небуття? Ні, у вічність… Його називають 

продовжувачем традицій легендарного Орфея. Чому? 

Орфей став наскрізним у творчості Рільке. У поезії «Орфей, Евридіка і 

Гермес» поет створює символічну картину трагічної епохи. Він вважає, що люди 

звикають до духовної темряви, не усвідомлюючи, що прямують у царство смерті, 

і гостро відчуває біль за весь світ, невтомно закликає людство до життя, краси, 

відродження моральних цінностей. Орфей може зазнати поразки, але якщо він не 

буде «співати свою пісню», то перестане бути Орфеєм. Тим і цікавий сучасникам 

Рільке. Він «дає змогу спокійніше дивитися і в наш час перетворень». 

У «Сонетах до Орфея» Рільке підходить до Орфеєвої теми з принципово 

іншої позиції: він утверджує нове, що настає владно і непереборно. Щезають 

безвихідь і трагізм, натомість з’являється інший Орфей: змужнілий, мудрий, 

спраглий життя і добра. Поет співає, і весь світ навколо змінюється.  

Отже, божественне призначення співу Орфея, на думку Рільке, полягає в 

тому, щоб вносити в цей світ гармонію, красу, ясність.  Зміст життя людини 

полягає у «гінкому зростанні». Його гілки – паростки душі, міць і силу яким 

повинен дати поет.  Темрява – відсутність ідеалу, злагоди й гармонії. Їх 

повертає людству спів Орфея, який зрозумів одвічну і величну у своїй 

одвічності мудрість: щоб кроною своєю дерево тягнулося до сонця, його 

коріння має бути міцним. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Стрімкий розвиток суспільства вимагає необхідності змін у технологіях 

та методиках навчального процесу. Випускники освітніх закладів мають бути 

готовими до тенденцій мінливої сучасності. Тому впровадження в освіті 

технологій, спрямованих на індивідуальний підхід, мобільність та можливість 

навчатися дистанційно,  є необхідним і неминучим. 

Будь-яке нововведення знаходить свою реалізацію через технологію. 

Таким чином, інноваційна технологія — це методика і процес створення чогось 

нового або вдосконалення вже того, що існує, з метою забезпечення прогресу та 

підвищення ефективності в різних сферах діяльності людства [1]. 

Методи, які використовувалися раніше, не працюють ефективно стосовно 

нового покоління учнів. Стандартизоване навчання не враховує індивідуальних 

якостей тих, хто навчається, та необхідності творчого зростання. 

Незважаючи на низку проблем, які не вирішуються старими способами, є 

труднощі із запровадженням нововведень. Викладач повинен розуміти, що 

запровадження інноваційних методів допомагає не лише його вихованцям 

ефективніше засвоювати матеріал, розвиває їхній творчий потенціал, але також 

допомагає і самому педагогу реалізовувати власний інтелектуальний та творчий 

потенціал. 

В освітньому процесі можуть застосовуватися найрізноманітніші 

педагогічні інноваційні методики. В цьому виборі величезну роль грає 



профільна спрямованість навчального закладу, його традиції, освітні стандарти 

[2]. 

Найбільш поширені нововведення в освітньому процесі це [3]: 

1) інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). 

Перш за все, мається на увазі інтеграція викладання дисциплін з 

інформатикою, а також комп'ютеризація оцінювання та комунікації в цілому. 

Комп'ютер може використовуватися на будь-яких етапах навчального процесу. 

Студенти  навчаються працювати з основними програмами, вивчають матеріал 

завдяки електронним підручникам та посібникам. За допомогою комп'ютера та 

проектора викладач подає новий матеріал. Презентації, діаграми, аудіо- та 

відеофайли завдяки наочності сприяють кращому засвоєнню теми. Самостійне 

створення слайдів, схем, карт пам'яті також допомагає структурувати знання, 

краще запам'ятовувати матеріал. 

Наявність комп'ютера, інтернету та спеціальних програм уможливлює 

дистанційне викладання, онлайн-екскурсії, конференції та консультації. 

Наприкінці вивчення теми як засіб контролю можуть бути використані тести на 

комп'ютері. Може бути використана система електронних журналів, в яких 

можна відстежити кожного, клас чи групу в цілому або успішність з 

конкретного предмету. Входять у вжиток і електронні щоденники, де 

виставляються оцінки та фіксуються домашні завдання, де також можна 

дізнатися про свої бали та наявність завдань. 

Важливо навчити тих, хто навчається, правильно використовувати 

інтернет, пошукові системи та соціальні мережі. При грамотному підході вони 

стають невичерпним джерелом інформації та способом комунікації з 

викладачем та між собою. 

Останнім часом стало популярним створення викладачами власних 

сайтів. Завдяки цьому можна ділитися цікавими книгами, посібниками, 

статтями, які навчають відео та аудіо, віддалено відповідати на запитання. Це 

можна також використовувати при розробці групового проекту: учасники 



діляться один з одним та з куратором своїми напрацюваннями, результатами, 

вирішують проблеми, що виникають. 

2) особистісно-орієнтоване навчання. 

У цьому випадку головною дійовою особою в навчанні є той, хто 

навчається. Метою є розвиток особистості з урахуванням його індивідуальних 

якостей. Відповідно, не учні підлаштовуються під освітню систему та стиль 

педагога, а викладач, використовуючи свої вміння та знання, організовує 

навчання відповідно до особливостей групи. Викладачу необхідно знати 

психологічні, емоційні та пізнавальні особливості учнівського колективу. 

Виходячи з цього, він формує плани занять, підбирає методи та способи 

викладання матеріалу. Важливо зуміти викликати зацікавленість матеріалом, 

що подається, і працювати колективно, виступаючи не стільки лідером, скільки 

партнером і порадником. За бажанням навчального закладу можлива 

диференціація учнів. Наприклад, комплектування груп за певною ознакою 

внаслідок тестування; подальший поділ відповідно до зацікавленості. 

3) проектна та дослідницька діяльність. 

Головною метою є розвиток здатності до самостійного, творчого пошуку 

даних, постановки та вирішення завдань, залучення інформації з різних галузей 

знань. Завдання викладача — викликати зацікавленість до пошукової діяльності 

і створити умови для її реалізації. Працюючи над груповим проектом 

підвищуються навички роботи у команді, комунікації, вміння прислухатися до 

чужої думки, спроможність критикувати і правильно сприймати критику. 

Застосування цієї технології розвиває здібності до пізнання світу, вміння 

аналізувати факти, робити висновки.  

4) ігрові технології. 

Цінність ігрової технології полягає в тому, що, з одного боку, вона несе 

на собі функцію відпочинку, а з іншого боку — виконує освітню функцію, 

стимулюючи творчу реалізацію та самовираження навчаємих. Звичайно, 

найбільше вона застосовується в роботі з молодшими учнями, оскільки 



відповідає їх віковим вимогам, але не треба від неї відмовлятися і при роботі з 

більш старшими учнями.  

Використовувати її потрібно дозовано. За бажанням викладача заняття 

можна провести в ігровій формі: конкурс, вікторина, КВК, тощо. Можливе 

використання ігрових елементів і на будь-якому етапі заняття: на початку, у 

середині або наприкінці як опитування. Правильно організована гра стимулює, 

підвищує зацікавленість у предметі, і навіть долає пасивність. 

Зміни у освітній сфері необхідні та неминучі. І варто зауважити, що 

здебільшого студенти з радістю приймають щось нове, цікаве, незвичайне. 

Вони готові та здатні до змін. Питання — чи готові до цього самі викладачі?  
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СУСПІЛЬСТВО ТА ОСВІТА: ПОГЛЯД ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОЛЕКТИВУ 

Навчання в коледжі сьогодні є прекрасним стартом для молодих людей, 

які бажають якомога раніше вступити в доросле життя і почати будувати 

кар'єру, отримуючи не тільки знання, а й професійний досвід. Кваліфіковані 

робітничі кадри та фахівці середньої ланки зараз мають попит серед 

роботодавців. Сьогодні важливо володіти хорошими прикладними навичками, а 

коледжі як раз і визначають практичну спрямованість навчання. 

Розвиток сучасного суспільства тісно пов’язаний зі станом системи 

освіти. У зв'язку з важливістю цієї теми серед викладачів було проведено 

опитування «Як Ви вважаєте, які процеси в сучасному суспільстві мають 

негативні наслідки для освіти?» В інтерпретації викладачів, сучасне 

інформаційне суспільство, більшою мірою, вплинуло на особливості сучасної 

молоді, їх якості та прагнення. Перш за все, це стосується процесів 

інформатизації, гейміфікації та комп'ютеризації, які призвели до: 

- пасивності студентів («ледачі», «заражені гаджетами»; «втрачають сенс 

у навчанні»); 

- неможливості зосередитися («не запам'ятовують інформацію», «кліпова 

свідомість»); 

- низького рівня їх здібностей, в тому числі до зниження навичок 

осмисленого читання, зниження комунікативних навичок («слабка пам'ять», «не 

виконують домашнє завдання», «мало та погано читають»); 

Таким чином, сама по собі інформатизація не є проблемою, але умови, які 

створюються в сучасному інформаційному суспільстві, призводять до того, що 



у молоді втрачається інтерес до навчання. Дана ситуація відноситься до 

глобальних викликів, що стоять перед сучасною системою освіти в цілому, і 

кожним конкретним викладачем. 

Наступна група проблем пов'язана з трансформацією ціннісних 

орієнтацій сучасного суспільства. Перш за все, опитані викладачі стурбовані 

ослабленням інституту сім'ї, що проявляється в зниженні виховних функцій 

даного інституту, втраті традицій («В навчальній групі 73% студентів з 

неповних родин», «Втратили традиції...Повагу до старших»). 

Ослаблення інституту сім'ї призводить до того, що батьки очікують, що 

саме заклад освіти візьме на себе функцію виховання молоді. 

До інших, не менш важливих характеристик трансформації ціннісних 

орієнтацій суспільства викладачі віднесли: 

споживчу ідеологію, бажання багатого та красивого життя без особливих 

зусиль («без досвіду хочуть престижу, отримувати багато і нічого не робити»); 

втрату поваги до старших; 

появу культу прав дитини («знають свої права, але нехтують 

обов’язкам»); 

індивідуалізацію, взаємне відчуження («ніхто нікому не потрібен»); 

залежність від соціальних мереж («втрата живого спілкування»). 

Можна зробити висновок, що інформатизація і трансформація цінностей є 

головними джерелами змін, внаслідок яких знижується рівень соціальної 

активності дорослих і дітей, превалюють індивідуалістичні прагнення, 

розмиваються загальнозначущі цілі, знижуються виховні функції сім'ї, 

поширюється взаємне відчуження людей один від одного. Для закладу освіти 

дані тенденції мають особливе значення, оскільки створюють умови, при яких 

викладачі повинні підлаштовуватися під новий тип студента. 

Критика на адресу сучасної системи освіти - розповсюджене явище. Тому 

особливо важливо зрозуміти, які проблеми в цій галузі бачать самі викладачі? 

Що, на їх погляд, заважає їм ефективно працювати? 



Перераховані викладачами проблеми можна розділити на три основних 

групи: проблеми, пов'язані з організацією системи освіти на державному рівні, 

адміністративні проблеми, проблеми кадрового складу. 

Найчастіше викладачі відзначали негативні риси, характерні для сучасної 

освіти на організаційному рівні. 

Невдоволення викладачів, перш за все, пов'язано з численною 

документацією. При цьому значущість різних звітів, характеристик і планів 

ставиться вище, ніж фактичне виконання обов'язків педагога. 

По-друге, проблема технічної оснащеності коледжу: брак методичної 

літератури, обладнання, навчальних матеріалів. 

По-третє, низький рівень оплати праці («спеціаліст першої 

кваліфікаційної категорії має заробітну плату на рівні мінімальної зарплати в 

Україні»). 

Другий блок проблем, виділених викладачами в сучасній системі освіти, 

пов'язаний з особливостями управління коледжем. Згідно з опитуванням, в 

освіті сьогодні спостерігається тенденція до подвійного тиску: Департамент 

науки і освіти, ректор університету, та інші вимагають від директора, директор 

- вимагає від викладачів. Жорсткий адміністративний контроль, участь в 

рейтингах, залежність педагогічного навантаження від освітніх результатів - 

все це ставить педагогів в таку ситуацію, при якій вони змушені 

«підтасовувати», «звітувати за хороші результати, які не завжди є». 

Від викладачів вимагають високої якості освіти, і деякі з них вибирають 

стратегію формально відповідати вимогам і ставити всім студентам тільки 

хороші оцінки, незалежно від реальних знань. 

В результаті подібної профанації, на думку викладачів, знижуються 

освітні результати студентів, погіршуються реальні знання учнів, що часто 

демонструє проміжний контроль знань. 

Наступна група проблем, виділених викладачами, стосується нестачі 

висококваліфікованих кадрів у системі освіти. «Подвійний негативний відбір», 

на думку респондентів, призводить до фактичної відсутності конкурсу на 



заміщення вакансій - на вільні посади «беруть тих, хто прийде», і в результаті 

цього страждає якість навчання. 

Крім цього, респонденти відзначають старіння основної маси 

педагогічного складу, а також скорочення чисельності викладачів. 

Крім нестачі педагогічних кадрів, викладачі відзначають відсутність 

професійних психологів, які можуть працювати з дітьми з особливими 

освітніми потребами. На сьогоднішній момент всі обов'язки по роботі з даною 

категорією дітей, яка з кожним роком все більше представлена в загальній масі 

студентів, покладені на самих педагогів. 

В основі багатьох кадрових проблем в системі освіти, на думку більшості 

опитаних - низький престиж педагогічної професії. У чому ця тенденція 

проявляється у респондентів: 

- у визнання проблеми на державному рівні; 

- у відсутності поваги від батьків; 

- у низькій заробітній платі; 

- у поганих умовах праці. 

Комфортне середовище в коледжі багато в чому залежить від якості 

взаємин між основними учасниками освітнього процесу: викладачами, 

студентами, батьками та адміністрацією закладу. Респонденти вказували на 

відносини з колегами як важливий фактор комфортності їх самовідчуття в 

коледжі, оскільки часто саме педагогічний колектив виступає причиною того, 

що викладачі йдуть або залишаються в професії. 

Дослідження науковців підтверджують, що атмосфера довіри в колективі 

покращує самопочуття викладачів і сприяє співробітництву між ними, при 

цьому, однак, надаючи невеликий, але негативний вплив на мотивацію 

викладачів і їх професійний розвиток [1, с. 519]. 

Найбільш продуктивні - кооперація і мотив співпраці як основний спосіб 

взаємодії в колективі, який реалізується через широке обговорення успіхів 

колег, взаємну підтримку, обмін думками й інструментальними засобами 



вирішення навчальних завдань, спільну участь в організації конкурсів, 

семінарів та інших заходах закладу. 

Негативну атмосферу в колективі респонденти пов'язували з проявом 

такої важливої характеристики, як відокремлення, поділ педагогів на окремі 

групи за інтересами та особистими перевагами. Зазвичай такий поділ 

відбувається відповідно до віку викладачів, їх життєвої позиції та ставлення до 

роботи. 

В опитуванні викладачі відзначали відсутність учительської 

згуртованості, деякої єдності, яка надихає, підсилює ідентичність: «Кожен сам 

за себе», «Ніхто не бажає ділитись своїми матеріалами, напрацюваннями». 

Аналіз зарубіжних досліджень показує, що в країнах з найбільш 

успішними освітніми системами створено сильне вчительське братство, яке дає 

можливість для рефлексії педагогів, взаємної підтримки, обміну ідеями і т.д. 

Тип відносин між викладачами, поширений в коледжі, варто віднести до 

непродуктивного варіанту взаємодії, оскільки в таких умовах педагоги не 

відчувають згуртованості всього колективу, створення єдиного цілого, 

загальної ідеї. «Найскладніше - це взаємодіяти з колегами так, щоб вони тобі не 

ставили палки в колеса». «Атмосфера в колективі не дружня. Є групи, які самі 

по собі, а я не хочу приєднатися до жодної з них. Тому я тримаю нейтралітет. 

Але мені це не подобається.» 

Ці висловлення демонструють тенденцію до відокремлення, 

індивідуалізації та відчуженню викладачів від спільноти колег, - одну з причин 

поширення синдрому вигорання. 

Серед своїх колег педагоги найбільше труднощів зазнають в спілкуванні з 

тими, хто має апатичну, байдужу позицію, особливо це стосується викладачів 

старшого покоління. «Я не буду щорічно підвищувати кваліфікацію, я і так 

висококваліфікований спеціаліст». 

Численні проблеми, що виникають при взаємовідносинах між основними 

стейкхолдерами освітнього процесу, часто створюють для викладачів умови 

соціальної апатії. При наявності такого стану особливе значення для 



самопочуття викладачів набуває атмосфера співпраці та згуртованості в 

закладах освіти. 
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ВИКОРИСТАННЯ  ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА 

ЗАНЯТТЯХ ПРАВОЗНАВСТВА В ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ 

В умовах розвитку модерного інформаційного суспільства актуальними у 

сучасній вітчизняній системі освіті є пошук нових інтерактивних технологій, 

які передбачають перехід на заняттях у закладах перед вищої освіти України від 

пасивного викладання навчального матеріалу до активних, творчих форм та 

методів навчання. 

Тому особлива увага звертається на реалізацію особистісно-орієнтованого 

підходу до організації навчального процесу, де здобувач освіти виконує роль 

суб’єкта пізнавальної діяльності впродовж всього періоду навчання.  

Сьогодні, серед педагогів постійно зростає зацікавленість до 

використання на практиці сучасних інтерактивних технологій, зокрема їх 

можливостей, спрямованих на розвиток творчого потенціалу, активізації 

мислення при викладанні суспільствознавчих дисциплін.     

Тому не випадково, в  сучасних умовах гуманізації, демократизації та 

диференціації навчального процессу велика увага приділяється застосуванню 

інтерактивних технологій на заняттях правознавства.  

Дані питання знайшли своє відображення у теоретичних дослідженнях І. 

Дичківської,  А. Караяни, А. Осипенка  та інших [1-6]. 

Інтерактивне навчання — це діалогове навчання, яке заперечує 

домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою [1, с.28]. 

Інтерактивне навчання має на меті: 



·створення умов для залучення всіх слухачів до процесу пізнання; 

·надання можливості кожному слухачеві розуміти і рефлексувати з приводу 

того, що він знає і думає; ·вироблення життєвих цінностей; створення 

атмосфери співпраці, взаємодії; ·розвиток комунікативних якостей і здібностей; 

·створення комфортних умов навчання, які б викликали у кожного 

слухача відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності, 

неповторності, значущості. 

Інтерактивне навчання передбачає: · моделювання життєвих ситуацій; 

·вирішення творчих завдань; ·спільне розв'язання проблем тощо [3, с. 8]. 

Види інтерактивних методів навчання: 

Метод мозкової атаки - це метод розв'язання невідкладних завдань за 

короткий час. Сутність методу полягає в тому, що необхідно висловити як 

можна найбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити їх та 

класифікувати. Цей метод використовується для вирішення складних проблем. 

Метод мозкової атаки можна використовувати в різних видах діяльності: в 

роботах з малими та великими навчальними групами, командами, 

індивідуальній роботі [2, с. 23]. 

«Круглий стіл» - метод проведення заняття із слухачами які, як правило, 

мають досвід роботи, практичний діяльності з питання, що обговорюється. На 

«круглому столі» слухачі можуть і повинні спробувати обґрунтовано поставити 

питання по темі обговорення, серйозно аргументувати підходи до їхнього 

вирішення, а також повідомити про вдалий і невдалий досвід. «Круглий стіл» - 

це свого роду нарада по обміну досвідом і обговоренню практичного досвіду, 

досягнень і помилок. В такий спосіб слухачі освоюють зміст теми, її ключові 

проблеми. 

«Дискусія» – активний метод проведення занять, покликаний 

мобілізувати практичні й теоретичні знання, погляди слухачів на проблему, що 

розглядається. Дискусія доречна при розгляді спірних питань, але у 

навчальному процесі може не виникати ситуації спірності трактувань. Із цих 

причин заздалегідь планувати проведення заняття як дискусію не цілком 



коректно. Основні передумови використання дискусії в активному навчанні 

такі: необхідно в складі теми, що досліджується знайти питання, про які слухачі 

усвідомлено дотримуються істотно різних точок зору. Це може бути зроблене в 

ході лекцій і інших занять; варто визначити, чи відносяться ці спірні питання до 

інтересів, що зачіпають багатьох. 

«Ситуаційний аналі» полягає в тому, що слухачі, ознайомившись з 

описом проблеми, самостійно аналізують ситуацію, діагностують проблему й 

надають свої ідеї й рішення в дискусії з іншими слухачами [4, с.24]. 

Залежно від характеру висвітлення матеріалу використовуються ситуації-

ілюстрації, ситуації-оцінки й ситуації-вправи. 

 «Ситуація-Ілюстрація» містить у собі приклад з управлінської практики 

(як позитивний, так і негативний) і спосіб рішення ситуації. 

 «Ситуація-Оцінка» являє собою опис ситуації й можливе вирішення в 

готовому виді: потрібно тільки оцінити, наскільки воно правомірно й 

ефективно [6, с.34]. 

 «Ситуація-Вправа» полягає в тому, що конкретний епізод управлінської 

діяльності підготовлений так, щоб його рішення вимагало яких-небудь 

стандартних дій, наприклад розрахунку нормативів, заповнення таблиць, 

використання юридичних документів і т.д. 

Ситуаційний аналіз включає метод аналізу конкретних ситуацій, метод 

«кейз-стаді», метод «інциденту», розбір ділової кореспонденції («баскет – 

метод»). 

 «Аналіз конкретних ситуацій» – найбільш прийнятний в умовах 

курсового навчання метод ситуаційного аналізу - традиційний аналіз 

конкретних, ситуацій, що включає глибоке й детальне дослідження реальної 

або імітованої ситуації [5, с. 106]. 
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КАРБАН Віталій 

майстер виробничого навчання 

Красноградського аграрно – технічного  

фахового коледжу  

імені Ф.Я. Тимошенка  

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ 

НАВЧАННЯ У ЗФПО 

Для розвитку продуктивної професійної Я-концепції майбутнього 

спеціаліста необхідно сформувати  й розвинути цілий комплекс умінь за час 

навчання у закладі фахової передвищої освіти, а саме: гностичні – вміння 

аналізувати особливості професійної ситуації, давати характеристики 

суб’єктамі об’єктам діяльності та міжособистісним взаємодіям  у цих ситуаціях, 

що потребує ґрунтовної психолого-педагогічної підготовки студентів; 

проєктувальні – уміння передбачати, визначати і обґрунтовувати причинно-

наслідкові зв’язки і функціональні взаємодії  в професійних ситуаціях; 

конструктивно-комунікативні вміння встановлювати, реалізовувати та 

коригувати структуру професійно-діяльних  і міжособистісно-стосункових 

стратегій, розвивати емоційно-позитивні  й толерантні контакти на рівні  



«викладач  – студент», управляти та впливати на поведінку  й взаємини в 

процесі виконання професійних функцій; рефлексивні – уміння аналізувати й 

адекватно оцінювати свою професійну компетентністьу розв’язуванні 

ситуативно-професійних завдань і знаходити оптимальні способи реагувати на 

взаємодію суб’єктів; соціально-перцептивні – вміння «обирати відповідну 

рольову позицію, здійснювати співробітництво, діятиз урахуванням 

індивідуальних особливостей суб’єктів взаємодії». Професійне зростання 

особистості на етапі навчання  у ЗФПО характеризується такими 

новоутвореннями: становленням  і розвитком професійної самосвідомості; 

усвідомленням себе суб’єктом освітнього процесу; спрямованістю на 

оволодіння даною професією; прагненням до підвищення професійно-

особистісної компетентності; формуванням системи професійних цінностей . 

Професійне зростання – не короткочасний акт, що охоплює лише період 

навчання й виховання в стінах одного  з типів навчальних закладів, а це 

тривалий, динамічний, багаторівневий процес розвитку  й саморозвитку 

особистості, визначення свого місця у світі професій, реалізація себе в професії 

й самоактуалізація свого потенціалу для досягнення вершин професіоналізму 

Знання особливостей професійного становлення дозволяє людині усвідомлено 

проєктувати власну професійну біографію, вибудовувати свою історію. 

Педагогічний професіоналізм –  це етап самоактуалізації в професії, що 

виявляється в усвідомленні педагогом можливостей виконання професійних 

обов’язків, пошуки й утвердження індивідуальності, професійний 

саморозвиток. 

Формування сучасного конкурентоспроможного фахівця передбачає його 

становлення як суб’єкта фахової діяльності на всіх етапах професіоналізації. 

Необхідність детального вивчення змісту та механізмів професійного зростання  

майбутнього спеціаліста, що зумовлюється як науковими, так і практичними 

запитами, надає актуальності проблемі аналізу методологічних підходів до 

процесу професіоналізації. Професійний супровід майбутнього спеціаліста 

вищої школи дозволяє його орієнтуванню на ринку праці  й правильно оцінити 



свої шанси, індивідуально точно зіставити стратегії пошуку першого робочого 

місцязі своєю особистою цінністю себе як майбутнього професіонала.  

Професіонал – це особистість, яка володіє нормами професії яку 

мотиваційному, так і в інструментальному планах, результативно й успішно, з 

високою продуктивністю та якістю здійснює свою трудову діяльність, 

відзначається розвинутими професійними перспективами, самостійно будує 

сценарій свого професійного життя, розвиває свою особистість і 

індивідуальність засобами професії, протистоїть зовнішнім перешкодам, 

збагачує досвід професії оригінальним творчим внеском, сприяє підвищенню 

престижу своєї професії в суспільстві і суспільного інтересу до неї.  

 

КАСАЙ Ірина 

викладач  

ВСП Харківського фахового коледжу інформаційних технологій 

Національного аерокосмічного університету «ХАІ»  

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ТА РІВНЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

На сьогоднішній день у системі вищої освіти викладачами ведеться 

постійний пошук та впровадження нових підходів у професійній діяльності з 

метою ефективної підготовки майбутніх спеціалістів. Устарілі форми та методи 

застосовуються і в наш час, але не завжди є доцільними. Педагогічні технології 

напряму впливають на рівень компетентностей випускників навчального 

закладу, які мають бути конкурентоспроможними на ринку праці. Для випуску 

саме таких фахівців необхідно впроваджувати такі технології, які значно 

підвищать показник основи діяльності студентів груп, тобто, мотивації. 

Особистість майбутнього фахівця із характеристиками, його 

конкурентоспроможність є результатом освітньої діяльності. Характер 

побуження до навчання є показником якості освітнього процесу [2, с. 159]. 

Чинник зацікавленості для успішного навчання є потужнішим, ніж чинник 



інтелекту [4, с. 14].  Усвідомлення високого рівня значущості мотивації для 

формування якісних компетентностей сприяло появі принципу мотиваційного 

забезпечення під час навчання. В.О. Сухомлинський запевняв: «Усі наші 

задуми, уся пошуки й побудови перетворюються на порох, якщо учень не бажає 

вчитися»  [5, с. 102]. Думки щодо мотивації тих, хто навчається, В.О. 

Сухомлинського збігаються з професійним баченням експертів сучасності, 

наприклад, Гилюна О.В., Штученко І. Є., Дербеньової А.Г. [3, с. 103]. 

При вивченні мотиваційної елементу необхідно зазначити, що його 

афективна та когнітивна компоненти взаємообумовлюють одна одну.  Мотиви, 

зацікавленість, які не підкріплені емоційною складовою, не будуть  мотивувати 

навчально-пізнавальну діяльність, а наділ дослідницьку види діяльності повною 

мірою. З другої сторони інтереси сприяють генерації груп почуттів, думок та 

бажань. Мотиваційний елемент має позитивний вплив на рівень знань, умінь, 

навичок людини. Вищезазначене сприяє появі необхідності створення 

оптимального варіанту підходу до навчання, інноваційної педагогічної 

технології, за рахунок яких викладач зможе сформувати внутрішню мотивацію 

молоді. Саме таку думку висловлює автор наукових публікацій кандидат 

філософських наук Гилюн О.В. щодо мотиваційного компоненту навчальної 

діяльності молоді [1, с.102]. 

Приведемо приклад навчального експерименту, який здійснений в 

Харківському коледжі Державного університету телекомунікацій, який на 

сьогоднішній день називається ВСП Харківський фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету «ХАІ» 

та проведений розробником тез. В ході дослідження застосовані актуальні 

технології, які сприяють формуванню мотивації студентів на високому рівні. За 

допомогою інноваційних технологій у майбутніх фахівців буде сформована 

внутрішня мотивація до навчально-пізнавальної діяльності та як результат 

згенеровані професійні компетентності.  

Саме завдяки сучасним мотиваційним методикам у студентів буде 

сформована не тільки зацікавленість до навчально-пізнавальної діяльності, що 



стане рушійним фактором дій, а й важливі особистісні та професійні якості. 

Основними педагогічними технологіями, інноваціями, що використовувалися 

на заняттях з метою формування та підвищення зацікавленості у студентів до 

навчально-пізнавальної діяльності є: систематичне заохочення, «мозковий 

штурм», технологія позитивного мислення, організаційно-діяльнісна гра, кейс-

технологія, ноосферний глосарій, тренінг, техніка створення ментальної карти. 

Отже, в ході дослідження розроблено навчально-методичний комплекс із 

застосуванням сучасних мотиваційних технологій, які сприяють підвищенню 

внутрішньої мотивації, а відповідно і рівню якості компетентностей. 

Ефективність даних технологій перевірена в групах 1-го курсу спеціальностей 

«Радіозв’язок, радіомовлення тателебачення» та «Комп’ютерна інженерія» 

Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій. 

Мета навчального експерименту: дослідити взаємозв'язок інноваційних 

педагогічних технологій з рівнем внутрішньої мотивації, високих академічних 

показників успішності студентів групи коледжу. 

Об’єкти та методи дослідження. Учасниками експериментальної групи 

стали 26 студентів групи РТ‑01 спеціальності «Радіозв’язок, радіомовлення та 

телебачення» та 22 студенти групи К ‑ 01 спеціальності «Комп’ютерна 

інженерія». В рамках дослідження вибрана нормативна дисципліна 

«Інформатика». Інноваційні педагогічні технології: «мозковий штурм», 

організаційно-діяльнісні ігри, кейс-технології, тренінг, технологія позитивного 

та успішного мислення, завдання для розвитку креативних здібностей, завдання 

із застосуванням інтерактивного автоматизованого контролю знань студентів, 

веб-квест, системне заохочення. Засоби навчання: базова та додаткова 

література, наочний матеріал, методичні рекомендації до виконання 

практичних робіт. 

Результати дослідження. Напередодні навчального експерименту щодо 

впровадження сучасних навчальних технологій та перевірки рівня ефективності 

здійснено письмове опитування серед студентів академічних груп коледжу з 



метою визначення відсоткового співвідношення видів зацікавленості. На базі 

заповнення анкет, складовими яких є 14 запитань, групами за спеціальностями 

«Радіозв’язок, радіомовлення та телебачення» та «Комп’ютерна інженерія» 

виявлено переважаючий вид мотивації - зовнішня. Тобто, студенти групи у 

більшості зорієнтовані на отриманні оцінки та диплому. В дослідженні були 

задіяні 48 студентів академічних груп першого курсу. Рівень такого виду 

мотивації складає 76 % в групі РТ, який перевищує показник внутрішньої 

мотивації 24 %. В ході навчального експерименту в групі К зовнішня мотивація 

- 72 %, внутрішня становить 28 %. Наочне представлення відсоткового 

співвідношення видів побудження до дії приведено на рисунках 1,2. 

 

Рисунок 1 - Діаграма рівнів зовнішньої та внутрішньої мотивації 

студентів академічної групи РТ 

 

Рисунок 2 - Діаграма рівнів зовнішньої та внутрішньої мотивації групи К 



У групі спеціальності «Радіозв’язок, радіомовлення та телебачення» 

рівень якісної успішності зріс, становив 56,3 %. Після навчального 

експерименту показник підвищився до 78,6 %. У групі спеціальності 

«Комп’ютерна інженерія» якісна ступінь успішності виросла з 58,8 % до 86,5 

%. 

Висновки. Результатом навчального дослідження за допомогою сучасних 

методик, підходів є генерація та підвищення внутрішньої та зовнішньої 

мотивації студентів академічних груп коледжу до навчальної, дослідницької 

діяльності, зростання рівня якості освітнього процесу, успішно сформовані  

компетентності майбутніх спеціалістів. Інноваційні педагогічні технології 

сприяють всесторонньому розвитку особистості студентів груп та становленню 

конкерентоспроможного фахівця на ринку праці з переліком удосконалених 

якостей таких, як: ентузіазм, наполегливість, стресостійкість, вміння працювати 

в команді, приймати професійні рішення. 
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ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Теперішній стан системи професійної освіти в Україні вимагає 

ґрунтовного перегляду більшості уявлень про традиційну підготовку фахівця, 

що відповідає державному замовленню - підготовці спеціалізованої, 

функціональної людини здатної до праці та в подальшому самовизначенні. 

Поруч з традиційними підходами до змісту професійного навчання необхідно 

застосовувати інноваційні підходи, які формують у студентів такі знання та 

вміння, які зможуть задовольняти вимоги, що постійно змінюються, до 

професійних якостей висококваліфікованих робітників закладів ресторанного 

господарства. 

Сучасна економіка висуває нові вимоги до рівня кваліфікації і 

компетентності кожного працівника. Зміни, що відбуваються в соціально-

економічній структурі сучасного суспільства, зумовлюють підвищення вимог 

до якості підготовки фахівців різних профілів. Посилилась увага і до професії 

фахівця закладів ресторанного господарства як на особистісному, так і на 

професійному рівнях. Саме це має сприяти швидкій адаптації молодого фахівця 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf


на виробництві, у трудовому колективі, освоєнню нової техніки, устаткування 

та технології [1, с.140]. 

Цілями професійної підготовки є формування професійних та 

особистісних якостей, які необхідні фахівцю для виконання професійних 

обов’язків. Поняття «цілі освіти» трактується як «ідеальні прогнозовані 

результати педагогічної освітньої діяльності» [2,с.989]. Цілі освіти 

конкретизується через тріаду цілей навчання, розвитку та виховання. Цілями 

професійного навчання майбутніх фахівців закладів ресторанного господарства 

є засвоєння професійних знань, формування вмінь та навичок професійної 

творчої діяльності. 

Аналіз стану проблеми професійної підготовки сучасних робітників 

закладів ресторанного господарства дав змогу виявити низку суперечностей 

між значним обсягом у навчальних програмах стандартного теоретичного 

матеріалу й об’єктивною необхідністю збільшення обсягу практичного 

компоненту в оволодінні професією; впровадженням сучасних технологій 

харчування та недостатньою увагою до розвитку інноваційних напрямів 

професійної діяльності, як складної єдності різних компонентів педагогічної 

складової. 

Спеціальна підготовка студентів у галузі харчових технологій має на меті 

дати спеціалісту необхідні відомості про можливості і методику використання 

сучасних технологій, прищепити навички комплексного використання 

технологічних навичок у своїй професійній діяльності[3, c.58]. 

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів 

під час викладання фахових дисциплін з урахуванням особистісно-

орієнтованого та проблемного підходів – ще одна важлива організаційно-

педагогічна умова. Необхідність упровадження в освітній процес особистісно-

орієнтованого навчання диктується європейськими стандартами освіти і 

знаходить своє відображення в концепції розвитку професійної освіти України: 

«Професійна школа потребує значної модернізації та удосконалення навчально-

виховного процесу яке пов’язане, насамперед з тим, що відбувається перехід до 



нової особистісно орієнтованої освітньої парадигми, в центрі якої перебуває 

людина – майбутній фахівець, яка не просто засвоює певну сукупність знань, а 

пізнає істину» 1,с.32. Розвиток професійної творчості майбутнього працівника 

починається у процесі навчання з його залучення до розв’язання 

нестандартних, творчих завдань. Існує багато новітніх інтерактивних методів 

розв’язання таких завдань, які потрібно активно впроваджувати в навчальний 

процес і широко застосовувати викладачами під час професійної підготовки. Це 

сприятиме максимальній концентрації духовних та інтелектуальних сил 

студентів для власних відкриттів нового, для розвитку творчих здібностей. Такі 

підходи можуть бути покладені в основу нової технології професійної освіти, 

що має спрямовуватися на розвиток творчої індивідуальності фахівця як вищої 

характеристики його професійної творчості . 

Відносно великої виразності та значущості набуває діяльність викладачів 

спецдисциплін та кураторів груп як складова частина роботи з формування 

колективу студентів. Вони організовують і проводять навчально-виховну 

роботу: професійно орієнтують молодь, виховують і розвивають професійно 

важливі і значимі якості особистості сучасного робітника, організовують і 

беруть активну участь в дослідно-експериментальній і науково-дослідній 

роботі, здійснюють організаційно-методичну діяльність [1, с. 39].  

Якість діяльності викладачів у вищому навчальному закладі залежить від 

статусу навчального закладу, рівня співробітництва викладачів і студентів, 

уміння використовувати новітні педагогічні технології навчання та виховання. 

Наукова співпраця студентів та викладачів є стимулом активності студентів, 

підвищення зростання професійної майстерності і виступає потенціалом 

зростання вмінь та навичок майбутніх фахівців. Професійна майстерність 

викладачів полягає в його вмінні мотивувати наукову діяльність студентів і 

організувати її як дослідження, творчий підхід та самостійне вирішення 

проблем. 

Дослідження підтверджують, що ефективність навчання залежить від 

формування у студентів позитивних мотивів до навчання .  



Формування мотивів до навчання - це створення в учбовому закладі умов 

для появи спонук (мотивів, цілей, емоцій) до навчання; усвідомлення їх 

студентом і подальшого саморозвитку ним своєї мотиваційної сфери. Викладач 

при цьому не займає позицію холоднокровного спостерігача за тим, як стихійно 

розвивається і складається мотиваційна сфера студентів, а стимулює її розвиток 

системою психологічно продуманих прийомів. 

Основними чинниками, що впливають на формування позитивної 

мотивації до навчальної діяльності, є: зміст навчального матеріалу; організація 

навчальної діяльності; колективні форми навчальної діяльності; оцінка 

навчальної діяльності; стиль педагогічної діяльності викладача. 

Викладачі спецдисциплін повинні так організувати навчально-виховний 

процес, щоб теоретичні знання, які засвоюють студенти, завжди були 

керівництвом до виконання практичних дій, а практичний досвід, набутий 

студентами під час виконання лабораторно-практичних робіт і виробничого 

навчання, цілком використовувався у вивченні теоретичних положень [4,с. 

114].  

Одним із пріоритетів інноваційного навчання є використання рольових, 

ділових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин, 

моделювання життєвих ситуацій, що ефективно допомагає формуванню 

навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодопомоги. 

Першорядними дидактичними цілями, які реалізуються на заняттях з 

використанням ігрових методів навчання, є формування практичних вмінь та 

навичок професійної компетенції студентів.  

Важливою умовою успішного здійснення педагогічної діяльності є 

розвинене технічне мислення, яке потрібне для пояснення устрою, принципу 

дії, правил експлуатації технічних пристроїв, устаткування закладів 

ресторанного господарства і розкриття сутності технологічних процесів. 

Майбутній спеціаліст повинен знати: хімічний склад, властивості та асортимент 

харчових продуктів, основне технологічне устаткування і принципи його 



роботи, нормативи витрат сировини, матеріалів, види браку і методи його 

попередження [4, с. 106].  

Важливим освітнім завданням сучасного педагога є спрямування роботи 

на розумовий розвиток студентів, що забезпечуватиме формування їх творчих 

здібностей, здатність і уміння знаходити нові шляхи для розв’язання 

практичних завдань, творчо застосовувати набуті знання у своїй майбутній 

діяльності. Уміння співробітничати - одна з найбільш необхідних умов для 

організації та проведення будь якого заняття. 

Мета підготовки майбутнього фахівця-технолога полягає в тому, щоб 

сприяти формуванню мислячої людини, здатної орієнтуватися в складних 

ситуаціях, яка вміє швидко приймати правильні рішення, володіє новітніми 

технологіями, тобто сприяти формуванню професійних якостей майбутнього 

фахівця.  

Таким чином, для посилення професійної спрямованості навчання та 

згідно з вимогами сьогодення є необхідність формування фахівця закладів 

ресторанного господарства не просто виконавцем інструкційних, 

адміністративних та методичних рекомендацій і розпоряджень, а 

професіоналом, готовим та здатним відповідно до поставлених педагогічних 

цілей практично розв’язувати групи завдань та самостійно діяти у 

нестандартних навчально-виховних і виробничих ситуаціях. Тому елементи 

професійної підготовки майбутніх фахівців мають бути спрямовані на 

рівнозначну педагогічну та практичну підготовку, а також на досягнення 

основного результату навчання – підготовку висококваліфікованих фахівців 

для закладів ресторанного господарства. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З 

МАТЕМАТИКИ ТА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У КОЛЕДЖІ 

Інноваційні технології навчання об’єднують всі нові й ефективні способи 

освітнього процесу, сприяють інтенсифікації та модернізації навчання, 

розвивають творчий підхід і особистісний потенціал здобувачів фахової вищої 

освіти. [1, с. 27]  

Інновації в галузі освіти поділяють на: психолого-педагогічні – 

нововведення в навчальний, виховний, управлінський процес; науково-

виробничі – комп’ютерні та мультимедійні технології; соціально-економічні – 

правові, юридичні та економічні нововведення.  

В свою чергу інноваційні технології у фаховому вищому навчальному 

закладі характеризують, як технології, засновані на нововведеннях: 

організаційних (пов’язаних із оптимізацією умов освітньої діяльності), 

методичних (спрямованих на оновлення змісту освіти та підвищення її якості). 

Це дозволяє студентам ефективно використовувати навчально-методичну 



літературу та матеріали, засвоювати професійні знання, розвивати проблемно-

пошукове мислення, формувати професійне міркування, активувати науково-

дослідницьку роботу, розширювати можливості самоконтролю отриманих 

знань. В свою чергу викладачам дає можливість своєчасно оновлювати 

навчально-методичну літературу, впроваджувати модульні технології навчання, 

використовувати імітаційні технології навчання, розширювати можливості 

контролю знань студентів, удосконалювати якість наявних технологій 

підготовки спеціалістів. [2, с. 3] 

Сьогодні найбільш популярними інноваційними методами навчання, які 

дозволяють використовувати нові технології викладання є: контекстне 

навчання, імітаційне навчання, проблемне навчання, модульне засвоєння знань, 

дистанційне навчання. 

1. Контекстне навчання. Ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності 

студентів: навчальної, наукової, практичної. Дозволяє створити умови, 

максимально наближених до реальних. Характеризується збільшенням частки 

практичної роботи студента з акцентом на прикладну складову деякого 

процесу. Побудова процесу на базі технології контекстного навчання сприяє 

послідовному систематичному наближенню студента до майбутньої 

професійної діяльності. 

2. Імітаційне навчання. Його основою є імітаційне-ігрове моделювання в 

умовах навчання процесів, що відбуваються в реальній системі. 

Характеризується збільшенням частки активних методів навчання, зокрема 

таких як імітаційні ігри. На заняттях з математики у коледжі я проводжу 

математичні вікторини та брейн-ринги, флешмоби, квести.  

3. Проблемне навчання. Здійснюється на основі ініціювання самостійного 

пошуку студентом знань через проблематизацію викладачем навчального 

матеріалу. Характеризується зміною характеру навчального завдання і 

навчальної праці з репродуктивного на творчий. Студентам коледжу можна 

запропонувати деяку проблему, вони її розв’язують і розв’язання різними 

способами цієї проблеми можна обговорювати на студентських наукових 



конференціях. Це може бути проектна діяльність студентів, яку я активно 

застосовую в своїй роботі. 

4. Модульне навчання. Становить різновид програмованого навчання, 

сутність якого полягає в тому, що зміст навчального матеріалу жорстко 

структурується з метою його максимально повного засвоєння, 

супроводжуючись обов'язковими блоками вправ і контролю за кожним 

фрагментом. Така форма навчання вже давно використовується у коледжі і 

дуже добре себе зарекомендувала. Характеризується специфічною організацією 

навчального матеріалу в найбільш стислому і зрозумілому для студента 

вигляді. 

5. Дистанційне навчання. Різновид навчання, з опертям на використання 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і засобів. [3, с. 118] 

В зв’язку з даною ситуацією багато закладів освіти працює в змішаному 

або дистанційному форматі. Тому вважаю, що розвиток дистанційного 

навчання на даному етапі є найнеобхіднішим. Застосування різних платформ 

для комунікацій із студентами, проведення конференцій та запису курсів і 

домашніх завдань, таких як ZOOM, MOODLЕ, Classroom та інші, дає 

можливість отримати необхідну теоретичну та практичну підготовку для 

майбутніх фахівців. 

Як висновок, можна сказати, що аналіз характеристик інноваційних 

методів навчання показав, що вище наведені методи можуть бути ефективно 

використані у навчальному процесі кожний окремо, але я вважаю, що більш 

ефективний результат можливо отримати від комплексного та системного 

використання деяких методів, наприклад, модульне навчання можна поєднати з 

проблемним навчанням. 

Отже, враховуючи сучасне активне використання інноваційних методів 

навчання, інноваційний шлях розвитку та використання інноваційних 

технологій викладання у вітчизняних фахових вищих навчальних закладах є 

запорукою їх конкурентоспроможності серед великої кількості, як вітчизняних 

фахових вищих навчальних закладах так й закордонних. 
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РІЗНІ РЕЖИМИ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ НАПРЯМКІВ 

В українських умовах, виходячи із усієї сукупності факторів 

(перспективності досліджень, наявності  кадрів, необхідних умов та ін.), при  

розробці  й реалізації пріоритетів доцільно використовувати різні режими 

розвитку наукових напрямків: здатність до аналізу  й адаптації закордонних 

досягнень у вітчизняну науку й освіту; просте відтворення досягнутих 

масштабів, напрямків і рівня; поступове відновлення; форсований розвиток. У 

рамках державної науково-інноваційної політики реформування й розвитку 

науки вищої школи  України необхідно розглядати й забезпечувати в єдності  із 

загальною логікою економічного реформування й розвитку країни, а також з 

урахуванням специфіки науки як особливої сфери суспільної свідомості й 

діяльності. На етапі подолання кризових явищ у науковій сфері вищої  освіти 

потрібен глибокий аналіз її стану, розробка й прийняття стратегії  й тактики 

науково-інноваційної політики, розподіл держбюджетної підтримки науки, що 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream


забезпечують збереження її дослідницького «ядра». Потрібно забезпечити 

державну підтримку необхідного для майбутнього науки України фронту 

фундаментальних науково–дослідних розвідок, селективну підтримку 

прикладних конкурентоспроможних науково–дослідних робіт, підтримку 

наукової  й інноваційної еліти, основних наукових шкіл, провірених наукових 

центрів,  державних університетів  і закладів вищої освіти, бібліотек, 

інформаційних центрів. Необхідне сприяння формуванню ринку наукової 

продукції й інтелектуальної праці. Фінансова й ресурсна підтримка в цей період 

повинні мати, як правило, селективний і адресний характер. На етапі 

стабілізації економіки й наукової сфери вищої школи необхідно послідовне 

збільшення й розширення державної підтримки фундаментальних і 

стратегічних прикладних науково –дослідних робіт, структурної, у т.ч. 

кадрової, перебудови науки, інтеграції науки й освіти, інноваційно-

підприємницької діяльності вчених, розширення участі розвитку наукових 

напрямків. Процес розвитку науково-технічної  й інноваційної діяльності 

визначає принципи  й форми пріоритетної підтримки на державному рівні 

обмеженого кола стратегічно важливих державних науково-технічних програм, 

здатних дати найбільш високі (на світовому рівні) наукові результати, 

розробити «проривні» (які відкривають нові перспективи) технології, 

забезпечити високий міжгалузевий і міжрегіональний економічний ефект. Для 

цього необхідні тісна координація дій державних органів виконавчої влади (у 

першу чергу Міністерство освіти  і науки України та  Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України), а також їх взаємодія з органами 

державного управління регіонів по лінії узгодження спільних інтересів в галузі 

науково-технічної й інноваційної діяльності. Виділені пріоритети наукових 

досліджень вищої школи першої й другої категорій у принципі можуть стати 

основою при формуванні цільових науково-технічних програм за темами 

наукових напрямків, де позиції вищої школи з погляду державних пріоритетів 

найбільш вагомі. Враховуючи, що основним завданням вищої школи є 

підготовка висококваліфікованих кадрів для забезпечення робіт із пріоритетних 



напрямків розвитку науки й техніки, доцільно здійснювати періодичний аналіз 

відповідності переліку спеціальностей стосовно до сформульованим 

пріоритетам. 

 

КОСТЮК Оксана  

викладач спеціальних економічних дисциплін 

 Сторожинецького лісового коледжу 

 

ВИКЛАДАННЯ МАТЕРІАЛУ З НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

"ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ" В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Сфера освіти, як і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних змін в 

умовах  пандемії та воєнного стану. Перехід на дистанційне навчання, 

зумовлений карантинними обмеженнями, став неочікуваним та доволі 

серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – освітян, 

студентів та їхніх батьків. Війна внесла значні зміни в наше повсякденне життя, 

але всі ми вчилися та продовжуємо вчитися жити в цих нових умовах: хтось – 

продовжувати здобувати освіту, а хтось – працювати. 

Частина учасників освітнього процесу внаслідок загрози життю, бойових 

дій та тимчасову окупацію окремих територій вимушено перемістилася в межах 

України або за кордон. Багато педагогів та здобувачів освіти все ще 

залишаються на тимчасово окупованих територіях та потребують особливої 

підтримки держави. Деякі заклади освіти були фізично зруйновані. Переміщені 

за кордон батьки та здобувачі освіти потребували та все ще потребують 

державної й міжнародної підтримки для забезпечення можливості для 

продовження навчання дітей. 

Після тривалої розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та 

поступово адаптовуватись до реалій сьогодення, розпочинати процес навчання 

у закладах в умовах воєнного стану. Навчальні заклади фахової передвищої 

освіти зіткнулися з різними проблемами та питаннями, що стосуються 



організації навчально-виховного процесу, а саме наявність укриттів, 

можливість та необхідність залучення до освітнього процесу всіх учасників та 

використання змішаної форми навчання. 

Сьогоднішній день ставить якісно нові вимоги до освітнього рівня 

бухгалтера, серед яких варто виокремити:  знання законодавчої бази для 

прийняття правильних рішень;  володіння автоматизованими обліковими 

системами для більш ефективної роботи;  володіння елементами аналізу для 

оцінки фінансового стану установи. 

 Використання новітніх інформаційних технологій при підготовці 

фахівців-обліковців забезпечить виконання одночасно декілька функцій: 

візуалізацію навчального матеріалу, економію навчального часу, забезпечення 

доступності і якості знань, сприяння виробленню умінь і навичок, які 

дозволяють швидко і своєчасно контролювати процес навчання, тим самим 

зростає конкурентоспроможність випускників на ринку праці. При цьому 

інформаційно-технічні засоби навчання виступають невід'ємною складовою 

частиною навчального процесу і дозволяють чітко та оперативно вирішувати 

завдання підготовки висококваліфікованих фахівців. 

Викладачі Сторожинецького лісового коледжу в умовах дистанційного 

навчання використовують освітню платформу Moodle.  

Кожен викладач має окремі курси з навчальних дисциплін, де розміщує 

навчально-методичні матеріали. 



 

Рис.1 Інформаційна панель освітньої платформи Moodle 

Навчальна дисципліна  "Облік і звітність у бюджетних установах" 

вивчається студентами ІІІ курсу спеціальності  "Облік і оподаткування"  

протягом навчального року. Формою підсумкового контролю є залік.  

Мета даного курсу полягає в засвоєнні слухачами теорії і практики 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах з використанням різноманітних 

методів навчання та контролю.  

Процес навчання має комплексний характер і включає лекційні та 

практичні заняття. Значна увага приділяється формуванню у студентів 

практичних навичок щодо техніки та процедури обліку в бюджетних установах 

. 



Рис.2 Забезпечення навчальної дисципліни "Облік і звітність у бюджетних 

установах" 

Робочою програмою з навчальної дисципліни по темі "Облік видатків" 

передбачено три лекційних заняття та практична робота.  

Лекційні заняття я проводжу з використанням  Google  сервісів, а саме 

відео- конференцій у Google meet, паралельно студенти використовують лекції 

розміщені на освітній платформі Moodle. 

Для узагальнення матеріалу по темі використовую презентацію, що 

висвітлює основні питання теми та сприяє кращому засвоєнні матеріалу 



студентами.

 

Рис.3 Загальний вигляд вікна Google 

 

 

Рис.4а Презентація по темі: "Облік видатків" 

 



 

Рис.4б Презентація по темі: "Облік видатків" 

 

 

Рис.4в Презентація по темі: "Облік видатків" 

 



 

Рис.4г Презентація по темі: "Облік видатків" 

 

 

Рис.4д Презентація по темі: "Облік видатків" 

 



 

Рис.4е Презентація по темі: "Облік видатків" 

 

Рис.4є Презентація по темі: "Облік видатків" 



 

Рис.4ж Презентація по темі: "Облік видатків" 

Для закріплення матеріалу по темі проводжу письмове опитування у 

вигляді коротких теоретичних запитань.  

Ефективність викладання матеріалу в умовах дистанційного навчання, 

так як і очного, залежить від взаємодії викладача та студентів, їхньої  

готовності, вміння та бажання оволодівати знаннями. 

 

КОСТЮК Оксана  

викладач спеціальних економічних дисциплін 

 Сторожинецького лісового коледжу 

 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ЗДОБУТКИ ТА ВИКЛИКИ 

Сфера освіти, як і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних змін в 

умовах пандемії та воєнного стану. Перехід на дистанційне навчання, 

зумовлений карантинними обмеженнями, став неочікуваним та доволі 

серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – освітян, 



студентів та їхніх батьків. Війна внесла значні зміни в наше повсякденне життя, 

але всі ми вчилися та продовжуємо вчитися жити в цих нових умовах: хтось – 

продовжувати здобувати освіту, а хтось – працювати.   

Частина учасників освітнього процесу внаслідок загрози життю, бойових 

дій та тимчасову окупацію окремих територій вимушено перемістилася в межах 

України або за кордон. Багато педагогів та здобувачів освіти все ще 

залишаються на тимчасово окупованих територіях та потребують особливої 

підтримки держави. Деякі заклади освіти були фізично зруйновані. Переміщені 

за кордон батьки та здобувачі освіти потребували та все ще потребують 

державної й міжнародної підтримки для забезпечення можливості для 

продовження навчання дітей.  

Після тривалої розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та 

поступово адаптовуватись до реалій сьогодення, розпочинати процес навчання 

у закладах в умовах воєнного стану. Навчальні заклади фахової передвищої 

освіти зіткнулися з різними проблемами та питаннями, що стосуються 

організації навчально-виховного процесу, а саме наявність укриттів, 

можливість та необхідність залучення до освітнього процесу всіх учасників та 

використання змішаної форми навчання. 

Сьогоднішній день ставить якісно нові вимоги до освітнього рівня 

бухгалтера, серед яких варто виокремити:  знання законодавчої бази для 

прийняття правильних рішень;  володіння автоматизованими обліковими 

системами для більш ефективної роботи;  володіння елементами аналізу для 

оцінки фінансового стану установи. 

Використання новітніх інформаційних технологій при підготовці 

фахівців-обліковців забезпечить виконання одночасно декілька функцій: 

візуалізацію навчального матеріалу, економію навчального часу, забезпечення 

доступності і якості знань, сприяння виробленню умінь і навичок, які 

дозволяють швидко і своєчасно контролювати процес навчання, тим самим 

зростає конкурентоспроможність випускників на ринку праці. При цьому 

інформаційно-технічні засоби навчання виступають невід'ємною складовою 



частиною навчального процесу і дозволяють чітко та оперативно вирішувати 

завдання підготовки висококваліфікованих фахівців.  

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів: 

- засоби надання навчального 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. 

Для забезпечення повноцінного освітнього навчального процесу на 

відстані, окрім технічного інструментарію, викладачу необхідно володіти 

низкою професійних та особистих компетентностей, які дозволять зацікавити, 

організувати студентів на початковому етапі та втримати їхню увагу аж до 

завершального. 

Втім, цього також недостатньо: в умовах дистанційного навчання стрімко 

зросла роль батьків, оскільки від дітей, особливо молодшого віку, важко 

вимагати абсолютної дисципліни та концентрації. 

Переваги дистанційних курсів: 

- гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням 

підготовки, здібностей студентів. Це досягається створенням альтернативних 

сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації з незрозумілих 

тем, а також низки питань –підказок тощо; 

- актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, 

психологічних, методичних розробок; 

- зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, 

здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі 

для засвоєння матеріалу; 

- модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені 

теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого 

студента або групи загалом; 



- можливість одночасного використання великого обсягу навчальної 

інформації будь-якою кількістю студентів; 

- інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і 

викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння 

матеріалу; 

- більші можливості контролю якості навчання, які передбачають 

проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність 

психологічних бар’єрів; 

- відсутність географічних кордонів для здобуття освіти.  

 Переважна більшість освітян організацію дистанційного навчання 

зрозуміли, як трансляцію учням з допомогою Viber, Telegramm, Messenger, e-

mail домашніх завдань з паперових підручників та їхню перевірку, або надання 

доступу до створених презентацій та pdf-файлів, які несуть навчальне 

навантаження.  

 Деякі навчальні заклади  здійснюють системну організацію 

дистанційного навчання з допомогою тих же Google-сервісів та інших 

апробованих систем дистанційної освіти. 

 У організації дистанційного навчання в системі загальної та фахової 

освіти є три   проблеми. 

 Перша - це готовність, уміння та бажання педагога здійснювати 

дистанційне навчання.  

 Друга проблема - це готовність, уміння та бажання студентів 

оволодівати знаннями дистанційно.  

 Третя проблема - контент навчального матеріалу для дистанційного 

навчання.  

 І хоча дистанційне навчання не є заміною очного та  живого 

спілкування , ніколи не планувалось на довгострокову перспективу, воно може 

стати ефективним інструментом не тільки під час карантину та воєнного стану. 
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ПРОБЛЕМИ, ПЕРЕВАГИ ТА ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

ТА БІОЛОГІЇ 

Усе, що знаходиться у взаємному зв’язку, 

повинно передаватися в такому ж зв’язку 

Ян Амос Коменський 

Сьогодні у відповідності із новими стандартами освіти необхідно не 

тільки давати студентам знання, але й навчити їх поєднувати ці знання у єдине 

ціле. Однією з головних задач сучасного освітнього процесу є підготовка 

http://www.confcontact.com/2012_10_04/pe2_muraso%20va.htm


здобувачів освіти до життя через формування у них необхідних компетенцій. 

Успішна діяльність студентів залежить від розвитку пізнавальної активності, 

від сформованості в них умінь здійснювати аналітичні та синтетичні дії, 

узагальнювати, систематизувати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки. 

Одним із перспективних напрямів формування пізнавальної активності 

здобувачів освіти є запровадження міжпредметної інтеграції. Інтеграція 

пожвавлює освітній процес, економе навчальний час, позбавляє від втоми, 

орієнтує мислення на майбутнє, сприяє формуванню цілісного погляду на світ, 

розумінню сутності взаємозв’язків явищ та процесів.  

Інтеграція суспільних наук та біології здійснюється не тільки шляхом 

застосування фактів для кращого розуміння матеріалу, але й при проведенні 

інтегрованих занять. 

Важливим фактором при проведенні інтегрованих занять є мета. 

Пізнавальні цілі дають можливість студентам навчитися шукати зв’язок між 

фактами, подіями, явищами, робити висновки. Розвиваючі цілі вчать 

аналізувати, порівнювати, співвідносити, узагальнювати. 

Інтегровані заняття проводяться нечасто, головним чином у наступних 

випадках[10, с 23]: 

- при дублюванні одного й того ж самого матеріалу у навчальних 

програмах та підручниках; 

- при мінімально відведеному часі на вивчення теми та бажанні 

скористатися готовим змістом з паралельної дисципліни; 

- при виявлені протиріч в описі та трактовці одних і тих самих явищ, 

подій, фактів у різних науках; 

- при бажанні більш широко продемонструвати події що вивчаються, 

які виходить за рамки предмету; 

- при створенні проблемної, розвиваючої методики вивчення 

предмету. 

При інтеграції предметів суспільного напрямку та біології можна 

використовувати різні види інтегрованих занять[5]:  



Координовані – знання однієї дисципліни базуються на знаннях іншого 

предмету. Під час проведення таких занять відбувається фрагментарне 

звернення до спільної проблематики в різних галузях знань. Як результат, не 

відбувається формування цілісного світогляду. 

Комбіновані – організуючим предметом є якийсь один предмет, 

відбувається злиття декількох предметів в один, що дає можливість дослідити 

одну й ту ж саму проблему з різних позицій.  

Найбільш результативними та цікавими, на наш погляд, є проектні 

(альгамовані) заняття, під час проведення яких відбувається розгляд проблеми 

під різними кутами зору, із використанням інформації з різних галузей знань, 

що сприяє формуванню життєвого досвіду.  

Такі заняття формують у студентів вміння визначати певні властивості та 

явища оточуючого світу й намагання дати їм пояснення, вміння самостійно 

аналізувати факти та явища, сприяють самостійному пошуку шляхів вирішення 

проблеми, дають можливість розуміти культурну цінність світогляду. 

Проблеми при проведенні інтегрованих занять 

При плануванні та проведенні інтегрованих занять треба враховувати ті 

труднощі, які можуть при цьому виникнути. По-перше, слід переглянути 

програми тих дисциплін, які передбачається інтегрувати з метою виявлення 

схожих за тематикою тем. Вони не обов’язково повинні бути ідентичні, головне 

– виявити загальні направлення даних тем та визначити мету майбутнього 

інтегрованого заняття. При цьому потрібно не забувати, що мета заняття 

спрямована на більш глибоке вивчення матеріалу та практичне підкріплення 

теоретичних знань, що необхідно для кращого засвоєння матеріалу[7, с.14]. 

По-друге, якщо заняття готується двома викладачами, при складанні 

конспекту заняття слід чітко розподілити кількість часу яке, відводиться 

кожному викладачу та суворо дотримуватися даного регламенту. Особливо 

цього правила слід дотримуватися, коли викладачі роблять перші спроби 

проведення інтегрованих занять, не маючи достатнього досвіду спільної 

співпраці. Треба пам’ятати, що кількість часу, що відводиться кожному 



викладачу, скорочується вдвічі. Крім того, проведення інтегрованих занять 

потребує від педагогів більш ретельної підготовки. Такі заходи більш схожі на 

театральну виставу, а відповідно, потребують від викладача вміння 

імпровізувати[8, с.44].  

По-третє, слід звернути особливу увагу на організацію інтегрованого 

заняття: продумати розташування необхідного обладнання, щоб не 

відволікатися на його пошуки під час проведення заняття; продумати форми 

організації роботи студентів та відповідно розташувати столи; заздалегідь 

підготувати на столах необхідний роздатковий та робочий матеріал. Усе це 

необхідно для більш раціонального використання часу[5].  

Переваги проведення інтегрованих занять 

Інтегровані заняття мають й певні переваги[4.с.16]: 

- підвищують мотивацію, формують пізнавальний інтерес, що сприяє 

підвищенню рівня освіченості та виховання  студентів; 

- сприяють формування цілісної наукової картини світу, розгляду 

подій та  явищ з різних сторін: теоретичної, практичної, прикладної; 

- дозволяють систематизувати знання; 

- сприяють розвитку естетичного сприйняття, уваги, пам’яті, 

мислення студентів; 

- маючи велику інформаційну насиченість, сприяють збільшенню 

темпу навчальних операцій, дозволяють задіяти кожного студента в активну 

роботу та сприяють творчому підходу при виконанні навчального завдання; 

- сприяють зростанню професійної майстерності викладача, так як 

потребують від нього володіння методикою нових технологій навчального 

процесу; 

- більш ефективно використовувати навчальний час; 

- виключають дублювання навчального матеріалу; 

- посилюють міжпредметні зв’язки. 

 Крім того, інтеграція забезпечує зовсім новий психологічний клімат 

як для студентів, так і для викладачів.   



Виходячи з вище зазначеного, можна сказати, що інтегровані заняття 

призводять до розширення горизонтів та досягнення метапредметних 

результатів освітньої діяльності: умінню бачити проблему з різних сторін, 

ставити питання, висувати гіпотези, вмінню працювати з різними джерелами 

інформації та багато іншого.  

Організація проведення інтегрованих занять 

Особливості інтегрованих занять, дозволяють реалізувати системно-

дієвий підхід у навчанні, який трансформується від переходу отриманих знань 

до їх застосування. Усе це сприяє розвитку здатності студентів керувати своєю 

пізнавальною та інтелектуальною діяльністю. Інтеграція дає можливість 

досліджувати об’єкти та явища різними способами, з позиції різних наук, а 

відповідно, дає можливість опанувати різні прийоми пізнання. 

 Співпраця двох викладачів під час проведення заняття сприяє 

вихованню коректної поведінки студентів: вміння висловлювати свою думку, 

вміння слухати та чути інших, запобігати конфліктів, якщо власна думка не 

співпадає з думкою інших товаришів[4, с.40].  

  Кілька років поспіль, ми практикуємо проведення інтегрованих 

занять з біології та суспільних дисциплін. У нашому доробку є ряд 

інтегрованих занять та виховних заходів: 

- громадянська освіта та біологія – «Що таке ідентичність»; 

- громадянська освіта та біологія – «Стереотипи та упередження. 

Дискримінація. Конфлікти»; 

- всесвітня історія та біологія - «Основні напрями науково-технічної 

революції та її вплив на життя людей»; 

- соціологія та біологія – «Етносоціологія»; 

- соціологія та біологія - «Соціологія сім’ї. Гендерні відносини»; 

- біологія та  історія України – «Сучасні екологічні проблеми у світі 

та в Україні»; 

- біологія та  історія України –  «Екологічна політика в Україні»; 



- виховні заходи: «Кухня народів світу» (культурологія та біологія); 

«Факти повітря вченого» (біологія та історія); «Історичні постаті в генеалогії» 

(біологія та історія); «Три революції в біології» (біологія та історія). 

 Інтегровані заняття, на наш погляд, є однією з найбільш ефективних 

форм для реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні тем, які потребують 

синтезу знань різних наук. 

Отже, міжпредметна інтеграція виступає ефективною формою організації 

освітнього процесу, адже використовується для систематизації знань студентів. 

За умови її реалізації, відбувається синтез знань із різних дисциплін, унаслідок 

чого утворюється нова якість, нерозривне ціле, що досягається широким й 

поглибленим взаємопроникненням цих знань. 
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викладач іноземних мов 

Житомирського агротехнічного фахового коледжу 

 

ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА 

Цифрові компетентності – це базова річ, без якої неможливо уявити 

ефективну роботу сучасного викладача. В умовах військового стану саме 

цифрові технології дають змогу не зупиняти навчання, а безпечно 

продовжувати його в дистанційному або змішаному форматі. Тому сьогодні 

цифрова грамотність для викладача стає пріоритетом.  

В 2021 році Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку 

цифрових компетентностей до 2025 року, що підкреслює особливу важливість 

цієї теми. Також була створена Європейська рамка цифрової компетентності 

для освітян (DigCompEdu). Це не тільки технічні навички, але й опис того, як 

цифрові технології можна використовувати для освіти та навчання. В документі 

описані компетентності, що згруповані в шести сферах цифрової 

компетентності викладачів: 

➢ Професійне залучення – використовувати цифрові технології для 

спілкування, співпраці та професійного розвитку. 

➢ Цифрові ресурси – шукати, створювати та обмінюватися 

цифровими ресурсами. 

➢ Викладання й навчання – управляти та організовувати робочий і 

навчальний процес за допомогою цифрових технологій. 

➢ Оцінювання – використовувати цифрові технології та стратегії для 

оцінювання студентів. 

➢ Розширення можливостей студентів – використовувати цифрові 

технології для підвищення інклюзивності та активного залучення студентів до 

навчання. 

https://nus.org.ua/tags/383/
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➢ Сприяння цифровій компетентності студентів – дати їм можливості 

використовувати цифрові технології для спілкування, створення контенту, 

розвитку та розв’язання проблем. 

Для ознайомлення з рівнем цифрової компетентності викладачів 

рекомендують скласти національний тест на цифрову грамотність, за 

результатами якого можна розпочати навчання на порталі Дія. Цифрова освіта. 

Особливість навчання на порталі – це формат едьютейнмент, тобто 

поєднання розваг і навчання. Замість онлайн-курсів – освітні серіали, замість 

рівнів – сезони, замість занять – серії.   Усі освітні серіали на порталі є 

безоплатними для перегляду. Загалом є понад 65 освітніх серіалів із цифрової 

грамотності. Зокрема, є такі освітні серіали для вчителів: 

➢ Цифрові навички для вчителів, в якому розказують, як 

застосовувати онлайн-інструменти, щоб навчання стало більш  захопливим і 

ефективним. 

➢ Інтерактивне навчання: інструменти та технології для цікавих 

уроків.  

Тут дізнаєтеся про те, як застосовувати онлайн-інструменти та сучасні 

гаджети й технології: відеоконференцзв’язок, інтерактивні панелі та сучасне 

програмне забезпечення. 

Отже, цифрова  компетентність дозволяє людині бути успішною в 

сучасному інформаційному суспільстві, приймати усвідомлені рішення на 

основі критично осмисленої інформації. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Аналіз літератури дозволив виявити, що проблемі застосування 

інноваційних підходів до навчання іноземних мов присвячені праці багатьох 

вітчизняних за зарубіжних педагогів. 

Основною метою вивчення іноземних мов є практичне володіння мовою, 

яке дозволяє здійснювати комунікативну діяльність. Оволодіти 

комунікативною компетенцією при вивченні мови, не знаходячись в країні 

мови, що вивчається, дуже складно.  

Використання Інтернет-технологій в роботі вчителя англійської мови 

дозволяє підвищити мотивацію учнів до вивчення предмету, забезпечити 

високий пізнавальний і комунікативний інтерес, підготувати учнів до 

самостійної роботи і забезпечити їх спілкуванням з носіями мови.  

Використання Інтернету допомагає підвищити ефективність вирішення 

ряду дидактичних завдань: сформувати навики і уміння читання, вдосконалити 

уміння аудіювання, монологічного і діалогічного вислову, вміння письмової 

мови школярів; поповнити словарний запас учнів; сформувати у школярів 

стійку мотивацію до вивчення англійської мови. Крім того, можливості 

Інтернет-технологій дозволяють розширити кругозір школярів, допомагають 

налагоджувати і підтримувати зв'язки і контакти їх зі своїми однолітками в 

англомовних країнах. 



Спілкуючись в дійсному мовному середовищі, яке забезпечують 

Інтернет-ресурси, учні опиняються в справжніх життєвих ситуаціях. Школярі 

навчаються спонтанно і адекватно на них реагувати. Це стимулює створення 

оригінальних висловів, а не шаблонну маніпуляцію мовними формулами. 

Комунікація з носіями мови дозволяє учням практикувати певні навички, такі 

як ведення переговорів, переконання, роз'яснення значення, обговорення 

інформації. Першорядне значення тут надається розумінню, передачі змісту і 

виразу сенсу, що мотивує вивчення структури і поповнення словника іноземної 

мови, які служать цій меті. Таким чином, увага учнів концентрується на 

використанні форм, і навчання граматиці здійснюється непрямим чином, в 

безпосередньому спілкуванні, виключаючи чисте вивчення граматичних 

правил. Інтернет надає користувачам можливість автентичного спілкування з 

реальними співбесідниками на актуальні для обох сторін теми та можливість 

сумісного придбання знань, шляхом листування, обміну інформацією і потім 

порівняння і оцінювання.  

Інтернет є корисним середовищем для комунікації з носіями мови в 

режимі онлайн, що дозволяє не тільки формувати, розвивати і удосконалювати 

навики листування, читання і аудіювання, але і допомагає поліпшити 

комп'ютерні навики (keyboarding, створення і зберігання файлів, Інтернет-

пошук і ін.). 

Використання Інтернету в комунікативному підході як не можна краще є 

мотивованим: його мета полягає в тому, щоб зацікавити школярів у вивченні 

іноземної мови за допомогою накопичення і розширення їх знань і досвіду. 

Навики і уміння, що формуються за допомогою Інтернет-технологій, виходять 

за межі іншомовної компетенції навіть в рамках "мовного" аспекту. Інтернет 

розвиває соціальні і психологічні якості учнів: їх упевненість в собі і здатність 

працювати в колективі; створює сприятливу для навчання атмосферу, 

виступаючи як засіб інтерактивного підходу. 

Використання Інтернет-технологій при навчанні школярів англійській 

мові дозволяє заповнити відсутність англомовного середовища, підвищити 



мотивацію учнів до навчання англійської мови, повніше реалізувати 

дидактичний принцип наочності, розширити словарний запас школярів 

лексикою сучасної англійської мови; забезпечити прискорене формування і 

розвиток навиків слухового самоконтролю. 

Список використаних джерел 

1. Руднік Ю.В. Інноваційні технології навчання іноземних мов. 

[Електронний ресурс].–

http://elibrary.kubg.edu.ua/3549/1/Y_Rudnik_DMUKRSN_14_FLMD_PI.pdf – 

Назва з екрану. 

 

КРЮЧКОВА Валерія 

СІРИК Н.М. 

ВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» 

 

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ТА ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 

МОЛОДІ 

Актуальність теми дослідження. Стрімкий розвиток інформаційних і 

комунікаційних технологій надає доступ сучасного суспільства до 

найрізноманітніших джерел інформації, які дають можливість споживати 

більшу кількість, ідей, пропозицій, посилань і рішень, що лунають з боку 

засобів масової інформації, соціальних мереж, блогерів, лідерів громадських 

думок.  

Задача даної роботи  обґрунтувати необхідність залучення до освітнього 

простору засобів масової інформації далі (ЗМІ) різних типів.  

Викладення основного матеріалу. Сьогодні, як ніколи раніше, для 

забезпечення результативної еколого-просвітницької діяльності необхідно 

увійти в світ комунікацій . Аналіз процесів в освітньому просторі показує, що з 

появою і розвитком мас-медіа виникає життєва необхідність їх використання 

під час ведення освітнього процесу у ВНЗ [1 с.268]. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/3549/1/Y_Rudnik_DMUKRSN_14_FLMD_PI.pdf


У сфері екологічної освіти не на останньому місці стоїть робото засобів 

масової інформації, оскільки вони грають важливу роль в поширенні 

екологічних знань серед населення. Журналістика та блогінг посідають 

провідну роль в формуванні екологічоно спрямованого світогляду широкої 

читацької та глядацької аудиторії.  

Певно, що забезпечення екологопросвітницької діяльності будь-якого 

ВНЗ базується на використанні навчальної літератури та інших друкованих 

наукових виданнях, котрі не завжди відповідають усім вимогам науки та 

техніки, а також охоплює участь у науковій діяльності на різних рівнях, 

організацію дослідницької діяльності, адміністрування і безпосередньо 

організацію освітнього процесу з урахування досягнень дистанційних 

технологій.  Однак кожним роком актуальності набуває освітня, виховна та 

культурна функція роботи екологоорієнованого блогінгу, по мірі того, як 

представники прогресивної світової спільноти  починають усвідомлювати 

важливість і складність екологічних проблем [2 с.35]..  

Для забезпечення якісного освітнього процесу , у якому здобувачі освіти 

отримають найактуальнішу інформацію стосовно світових екологічних 

тенденцій різних галузей починаючи від eco food та sustainable fashion до 

електрокарів та відновлюваної енергії , освітяни повинні звертатися не лише до 

інтернет ресурсів, а й до ЗМІ, інтернет сторінок та підкастів як вітчизняних так 

і всесвітньовідомих еко активістів та блогерів. 

Сучасні новини із світу медіа стануть яскравим доповненням 

стандартного навчального теоретичного та практичного  матеріалу, підсилять  

екологічне мислення та впливає на духовний світ студента , цілеспрямовано 

формуючи його екологічну свідомість. Так, наприклад, піднімаючи теми 

лайфстайлу, шерингу, розумного споживання, урбаністики про які пише 

телеграм канал «ШЕР/Шерінг. Екологія. Раціональність» [3] , здобувачі освіти 

легко можуть скласти уявлення про те, як змінюватиметься міське середовище 

та екологічна обстановка різних країн у найближчому майбутньому. А 

приводячи приклади дизайну одягу у стилі recycling від української дизайнерки 



Ксенії Шнайдер, викладач познайомить студентів з процесами переробки 

предметів верхнього одягу на реальному прикладі.  

Висновок.  Застосування інтернет ресурсів та джерел ЗМІ , як 

допоміжних інструментів у процесі виховання  екологічно свідомої молоді 

призведе до готовності здійснювати екологічні дії за стереотипними, 

автоматизованими формами ціннісного ставлення до   оточуючої дійсності, до 

природи і суспільства.  

Список використанних джерел 

1.Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы: пер. с 

нем. 2-е изд. испр. перераб. и доп. Харьков, 2016. 268 с. 

2.Карпов А.О. Социализация научно-исследовательского типа в обществе 

знаний. Современное образование. 2016. № 1. С. 1-35. 

3. «ШЕР/Шерінг. Екологія. Раціональність» / Теlegram  https://t.me/etosher 

 

КУШНІР Наталія 

викладач української мови та літератури 

Відокремлений структурний підрозділ  

«Ладижинський фаховий коледж Вінницького НАУ» 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ЗАНЯТТЯХ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

Наука – це організовані знання, мудрість – це організоване життя. 

Іммануїл Кант 

Реалії воєнного сьогодення переорієнтовують освіту на формування 

актуальних компетентностей студентів.  

Одним з головних завдань навчально-виховного процесу є здатність і 

готовність розв’язувати складні, нестандартні задачі, використовувати могутній 

арсенал інформаційно-комунікаційних технологій для формування активної 

життєвої позиції молоді. 



 Здійснення дослідницької та інформаційно-комунікативної діяльності 

дозволяє сформувати загальні ключові компетентності майбутнього фахівця: 

- соціально-комунікативну – здатність вступати в комунікацію в соціумі; 

- інформаційну – здатність володіти інформаційними технологіями; 

- автономізаційну – здатність до саморозвитку, самоосвіти. 

 Мовно-літературна компетентність відноситься до галузевих 

компетентностей. У закладах фахової передвищої освіти така компетентність 

формується на заняттях української мови та української літератури. 

   Навчальна дисципліна Основні компетентності 

Українська мова 
Комунікативна, мовленнєва, 

соціокультурна 

Українська література 

Літературознавча, інформаційна, 

творча, бібліографічна, особистісно-

діяльнісна, емоційно-ціннісна 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем та створення 

атмосфери співробітництва та взаємодії. Під час такого навчання студенти 

вчаться бути демократичними, відкрито спілкуватися з іншими людьми, 

критично мислити, самостійно приймати рішення.  

 Щоб зберегти неповторну особистість кожного студента, дати 

можливість реалізувати його здібності та таланти, на заняттях з української 

літератури використовуємо творчі завдання. Прийом «Асоціативний конспект» 

забезпечує логічне мислення на занятті. Наприклад, при вивченні теми «Життя 

і творчість Лесі Українки» пропонуємо студентам принести предмети, що 

символізують певні етапи життєвого шляху поетеси: вишита сорочка (у 9 років 

Леся вишила сорочку для батька); підручник іноземних мов (письменниця 

володіла дев’ятьма  іноземними мовами); сопілка (головний герой драми-феєрії 

«Лісова пісня», Лукаш, майстерно грав на сопілці). 

Застосовуючи прийом «Інтерв’ю», студентам визначаємо завдання:взяти 

інтерв’ю в письменника або  літературного героя. 



Інтерактивне навчання - це специфічна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 

студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. 

Навчаючи молодь, ми формуємо та розвиваємо навички мовлення, 

мислення, творчі здібності, пробуджуємо активність, самостійність, створюємо 

ситуацію успіху, де кожний почуває себе вільним і невимушеним на занятті.  

Технологія «Мікрофон» разом із прийомом «Незакінчені речення» 

застосовується як швидкісний метод засвоєння теоретичного матеріалу, мовних 

орфограм. Саме так привертається увага студентів до складних або проблемних 

питань у навчальному матеріалі, актуалізуються опорні знання.  

На заняттях української мови використовуються прийоми: «Читання з 

продовженням» (коментар правопису слів у словниковому диктанті з 

озвученням  основних орфограм; «Перегук» (міжпредметні зв’язки: при 

вивченні орфограм використовуємо назви із спецдисциплін); «Уяви» (творче 

завдання: твір-опис). Таке інтерактивне навчання допомагає залучити кожного 

студента в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить 

використовувати не готові знання, а здобуті на основі власного досвіду. 

Формування літературних компетентностей студентів нашого коледжу 

відбувається під час творчих зустрічей з письменниками рідного краю, 

бінарних занять, тематичних вечорів, екскурсій до музеїв, відвідування 

театральних вистав за тематикою літературних творів навчальної програми. 

Вони мають ряд переваг у порівнянні з традиційною методикою.  

Стало доброю традицією в нашому навчальному закладі організовувати 

творчі зустрічі студентів із членами літературно-мистецьких об’єднань 

«Стожари» м.Ладижин, «Джерело» смт. Тростянець, поетами обласного 

літературно-мистецького об’єднання «Автограф» - гуртом «Зимова вишня». 

Творчий діалог  налаштовує  молодь на щире сприйняття поетичного 

слова, музики, пісень. Митці декламують власні вірші, розповідають про 

основні тенденції сучасної української поезії. 



 Презентація творчих надбань митців  демонструє розмаїття захоплень 

поетів. Алла Гавришко складає вірші, малює картини, займається 

бісероплетінням, валянням шерсті. Світлана Баламут пише власні пісні, 

Світлана Кринична створює  поезії на актуальні теми сьогодення.  

 Талановита студентська молодь активно долучається до творчої 

співпраці, до спільного проведення майстер-класів.  

  Такі зустрічі формують загальнолюдські цінності, національну 

свідомість та патріотизм, виховують у молоді любов до поетичного слова, 

інтерес до української духовної спадщини.  

З-поміж запропонованої сьогоденням великої кількості інноваційних 

технологій перевага надається роботі в режимі інтерактивну, який найбільш 

повно забезпечує комфортні безконфліктні умови розвитку студентів, всебічно 

реалізує їх природний потенціал, виховує особистість, здатну до самоосвіти, 

саморозвитку та самовдосконалення. 

Викладачі гуманітарних дисциплін формують мовно-літературні 

компетентності студентів за допомогою таких цифрових інструментів, як 

додаток GoogleMeet (для проведення навчальних завдань), навчальна 

платформа багатофункціонального сервісу для проведення тестування і 

навчання OnlineTestPad.   

Отже, на мою думку, формування у майбутніх фахівців мовно-

літературних компетентностей у вмілому поєднанні з соціально-

комунікативними та інформаційно-цифровими компетентностями є 

невід’ємною складовою процесу формування особистості, яка прагне до 

саморозвитку, самоосвіти, конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.  
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ЛАВРОВСЬКА Анжеліка 

викладач - методист 

Бердичівський медичний фаховий коледж 

 Житомирської обласної ради 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

«Відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньої 

творчої, інтелектно - повнокровної праці - це завдання стає нині 

першочерговим у практичній роботі» В.Сухомлинський 

Сьогодні, в нових соціально - економічних умовах, накопиченні та 

швидкому оновленню інформації, глобалізації сучасного суспільства велике 

значення набуває здатність майбутнього фахівця до самоосвіти, що залежить 

від самостійності.  

Метою освіти є підготовка майбутнього фахівця до самостійної 

діяльності в людському суспільстві. 

Викладач повинен навчити вчитися; збагатити творчий, культурний, 

інтелектуальний потенціал здобувачів освіти; допомогти оволодіти здатністю 

до самостійного мислення, формування і вирішення нестандартних завдань. 

Сучасний викладач навчає розумінню думок і почуттів інших людей, 

толерантності; загартовує до ударів долі, виробляє стресостійкість. Намагається 

озброїти здобувачів освіти такими універсальними знаннями і вміннями, 



виплекати такі риси характеру, які дозволять в майбутньому успішно 

адаптуватися до нових умов праці і достойно сприймати непередбачувані 

життєві зміни. 

І звісно ж, ніхто не знімає завдання формування у здобувачів освіти 

головних і необхідних для майбутньої професійної діяльності якостей 

особистості, а також знань, умінь та навичок, які забезпечують виконання 

функціональних обов’язків. 

Сучасна організація освітнього процесу зумовлює суттєве посилення ролі 

самостійної діяльності здобувачів освіти,спрямованої на засвоєння змісту 

навчання,набуття професійної компетентності. 

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення, 

поглиблення одержаних на заняттях знань та самостійне вивчення і засвоєння 

нового матеріалу без сторонньої допомоги[1, с.32]. 

Принципово важливим у проблемі організації самостійної роботи 

здобувачів освіти є питання про роль викладача, про доцільне керівництво 

самостійною діяльністю здобувача освіти. 

Студентська наукова робота – це перша спроба самостійного наукового 

аналізу явищ та процесів за допомогою наукового пізнання. Наукова робота 

повинна мати дослідницький, а не реферативний характер та спрямована на 

розв’язання творчих завдань, виконання яких можливе на основі самостійного 

спостереження, співставлення, критичного аналізу явищ та містити власні 

висновки. В студентському дослідженні хоча б щось повинно бути новим, 

висновки і узагальнення мають бути зроблені на основі власноруч одержаних 

результатів[2, с.5]. 

З одного боку, допомога і контроль викладача не повинні стримувати 

ініціативу і самостійність здобувача освіти, а з іншого - керівництво є 

необхідним, бо як свідчить досвід, більшість здобувачів освіти, особливо 

перших курсів, не вміють планувати, організовувати і контролювати свою 

навчальну діяльність. 



Тому, вчорашнім школярам буває складно самостійно здобувати знання з 

підручників, інших джерел наукової та пізнавальної інформації, особливо 

великого обсягу. Вони не завжди можуть виділити головне у навчальному 

матеріалі, осмислити його, критично сприйняти й узагальнити; проаналізувати 

й зіставити інформацію, зробити висновки, зафіксувати прочитане у вигляді 

короткого плану, тез, конспекту. 

І тому дуже важливо з першого дня навчання привчити здобувачів освіти 

поняття «культури навчальної роботи», яке охоплює культуру розумової праці, 

способи раціонального планування, та організацією самостійної роботи з 

навчальною та спеціальною літературою. Саме тому важливою стороною 

організації дослідної роботи зі здобувачами освіти нашого коледжу стало 

вивчення їх готовності до самостійної роботи з навчальним матеріалом 

зумовленої наявністю необхідного запасу базових знань, володіння різними 

прийомами роботи з текстом, відповідністю змісту знань, інтересам і потребам 

здобувачів освіти. 

Ми впевнилися, що успішне виконання самостійної роботи можливе за 

таких умов: 

- мотивація навчального завдання для самостійної роботи; 

- чітка постановка пізнавальних завдань; 

- чітке визначення обсягу роботи, терміну виконання, форм звітності; 

- визначення видів консультаційної допомоги; 

- критерії оцінки самостійної роботи; 

Також практика організації самостійної роботи переконала нас,що для 

досягнення її мети вирішальну роль відіграє контроль. Важливо, щоб форми 

контролю були різноманітними, а сам контроль постійним і систематичним[3, 

с.200]. 

Позитивні результати в нашій роботі дають такі форми як:  

тестовий контроль, доповіді, повідомлення і виступи здобувачів освіти на 

заняттях, захист рефератів;  



аналіз роботи над виконанням практичних завдань, перевірка конспектів, 

самостійно складених задач, кросвордів, іспит та ін.  

Щоб виконати завдання, які поставлені перед навчальним закладом, 

потрібно стимулювати самостійну навчальну діяльність здобувачів освіти,бо 

саме життя довело, що саме ті знання, яких людина набула самостійно, завдяки 

власному досвіду, думці і діям, стають справді її здобутком. 

Час перейти від передачі інформації у готовому вигляді до керівництва 

самостійною навчально - пізнавальною діяльністю здобувачів освіти, 

формувати у них навички самостійності у здобутті знань,такі необхідні в 

подальшій роботі медичного працівника [4, с.50]. 

Хочу підкреслити, що самостійна робота є необхідною складовою 

частиною освітнього процесу і істотно впливає на його результативність та 

ефективність. 

Модернізація фахової передвищої освіти України передбачає обов’язкове 

залучення майбутніх спеціалістів до науково-дослідницької роботи. Науково-

дослідницька робота спрямована на розвиток стійкого інтересу до самоосвіти, 

сприяє зв’язку досліджень з практикою. Цінність сягають і результати 

досліджень[5, с.20]. 

Отже, на сьогодні, основний напрямок у розвиток самостійної роботи - це 

впровадження наукових досліджень в освітній процес. І поєднання наукового 

пошуку здобувачів освіти з його навчанням взаємозбагачує обидва процеси. 

Самостійна робота є фундаментом науково - дослідницькою роботою 

здобувачів освіти. 
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МАЗУР Алла 

викладач іноземної мови 

Відокремлений структурний підрозділ "Ладижинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету" 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

 Навчання англійської мови професійного спрямування  базується, 

передусім, на врахуванні потреб студентів у вивченні іноземної  мови, що 

диктуються  характерними особливостями професії або спеціальності. Новий 

рівень міжкультурної комунікації серед спеціалістів призвів до необхідності 

трансформації у системі професійної підготовки студентів немовних ВНЗ, до 

введення багатоаспектного соціокультурного викладання іноземної мови 

професійного спрямування. 

Професійне спрямування даної дисципліни є необхідним, так як будь-яка 

мова, що застосовується при викладені науково-технічних питань, має певні 

особливості. До них відносяться лексико-граматичні особливості науково-

технічної мови, а також специфічна термінологія, що притаманна відповідній 

галузі знань. Курс англійської мови для студентів-електриків дозволяє їм 



вивчити особливості цієї мови при застосуванні у науково-технічній сфері, а 

також набути навички, потрібні під час її практичного застосування. 

 Застарілі методи та засоби навчання не відповідають нинішнім вимогам 

сучасного заняття і не підлягають тенденціям стрімкого розвитку науково-

технічного прогресу, то це спонукає викладачів до впровадження інноваційних 

методів навчання із застосуванням ІКТ, зокрема нових медіа засобів  в 

навчальний процес.  

Однією з важливих тем для студентів-електриків є тема «Альтернативні 

джерела енергії». Всі форми енергії (the energy sources) зберігаються по-

різному, в джерелах енергії, якими ми користуємося щодня. Ці джерела 

поділяються на дві групи: відновлювані (renewable) (джерела енергії, які ми 

можемо використовувати знову і знову) і невідновлювані (nonrenewable) 

(джерело енергії, яке ми використовуємо і не може відтворити за короткий 

проміжок часу). До альтернативних джерел енергії належать сонячна енергія 

(solar energy), (яка надходить від сонця і може бути перетворена на електрику і 

тепло), енергія вітру (wind energy), геотермальна енергія (geothermal energy) 

(зсередини землі), біомаса рослин (biomass from plants), а також 

гідроенергетика з води (hydropower) - також поновлювані джерела енергії [4]. 

Для ефективного засвоєння  теми «Альтернативні джерела енергії» 

навчальний процес вимагає використання великої кількості нової інформації, 

наочних матеріалів, та інтерактивних засобів, які в свою чергу 

позитивно  сприяють покращенню досягненню навчальної мети.  

На допомогу вивчення предмету викладачами коледжу розроблено цілий 

ряд навчально-методичного матеріалу. Для вивчення англійської мови за 

професійним спрямуванням для студентів-електриків розроблені електронні 

підручники та робочі зошити (рис.1, рис.2). 
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Р ис.1. Сонячна енергія 

 

Рис.2.Геотермальна енергія 

На заняттях з іноземної мови викладачі  коледжу постійно 

урізноманітнюють методи та форми навчання, крокуючи поряд із сучасними 

методами викладання іноземних мов. 

Застосування медіа засобів у процесі формування знань і умінь займає 

особливе мiсце, оскiльки вони можуть бути використані i як засоби зовнiшньої 

дiї на розумову дiяльнiсть студентів, i як чинник, який дiє на вже наявнi в 

студентів технічні та технологічні знання, вмiння i навички.  

Сучасне заняття неможливо уявити без використання новітніх технологій 

навчання. Наразі це незамінний помічник при вивченні студентами іноземної 

мови, адже відкриває широкі перспективи ефективного навчання. Останнім 

часом помітно зростає інтерес до навчальних відеофільмів (рис.3, рис.4).  



 

Рис.3. Енергія вітру 

 

Рис.4. Гідроенергетика 

Робота з відеоматеріалом сприяє в основному розвитку навичок та вмінь 

аудіювання та говоріння. Перегляд будь-якого навчального відео повинен за-

кінчуватися обговоренням побаченого. Цікавим варіантом обговорення відео 

може бути дискусія, головне питання якої було сформульоване на початку 

перегляду. Слід також використовувати завдання, що допоможуть розвивати 

уміння письма. 

Для засвоєння вивченого матеріалу по темі «Альтернативні джерела 

енергії» використовується головоломка, завданням якої є скласти в правильній 

послідовності всі частинки пазлів (рис.5, рис.6, рис.7). 



 

 

Рис. 5.6.7. Головоломка живлення 

Застосування комп’ютерної техніки на заняттях з англійської мови в 

коледжі значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При 

комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, ніж 

це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, 

матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється. 

 На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства, яке дедалі  швидше 

інтегрує  у міжнародний  простір, вивчення іноземних  мов, а особливо 

англійської, стає надзвичайно важливим.  

Особливо це  стосується майбутніх  спеціалістів, які в силу нинішньої 

актуальності  своєї професії покликані не лише проявляти високий 



професіоналізм, але й забезпечувати потреби сьогодення – можливості 

співпрацювати з іноземними партнерами, інвесторами тощо. Тому, вищі 

навчальні заклади повинні приділяти особливу увагу викладанню англійської 

мови професійного спрямування, що має свою специфіку  та особливості. 

Застосування новітніх технологій,  вдало підібраний матеріал,  який включав би 

в себе усі необхідні аспекти, правильно визначений метод викладення 

матеріалу, а головне, уміння донести його до слухача – запорука успішно 

проведеного заняття з англійської мови. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ MOODLE: РОЗРОБКА 

ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

Moodle надає можливість розробляти та управляти навчальними курсами, 

а також мати постійний зв’язок зі студентами незалежно від часу і місця 

знаходження, як викладача, так і студента. Moodle, як програмне забезпечення 

дозволяє студентам не тільки самостійне вивчати теоретичні питання, але і 

розв’язувати практичні ситуації, здійснювати самотестування та при 

необхідності поставити запитання викладачу за допомогою зворотного зв’язку 

у середовище Chat та Teams.   В даній статті представлено приклад розробки 

електронного курсу з дисципліни «Облік, калькуляція та звітність» за 

допомогою системи Moodle. Представлений курс є курсом з обов'язкових 

компонентів, що формують спеціальні компетентності студентів. Завдяки 

Moodle можливо представлення навчально-методичних матеріалів з курсу, 

проведення теоретичних і практичних занять, організація як індивідуальної, так 

і групової навчальної діяльності. Навчання студентів розпочинається з 

ознайомлення з описом курсу «Облік, калькуляція та звітність» у першій секції 

курсу. Мета курсу - поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними 

практичних навичок щодо організації діяльності ресторанного господарства, 

понять про господарський облік, матеріальну відповідальність, загальні 

принципи організації обліку, ціноутворення та калькуляції, облік касових 

операцій, проведення інвентаризації у закладах ресторанного господарства. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб ознайомити студентів 

із новітніми матеріалами бухгалтерського обліку для закладів ресторанного 



господарства з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства в 

умовах ринкової економіки. Для створеного в системі Moodle електронного 

навчального курсу було обрано формат «Тематичний», оскільки курс 

побудовано за секційним принципом. Вступна частина містить загальні 

відомості про курс: назву  та форму навчання, форум новин, необхідні 

відеоматеріали до курсу,  підручник, глосарій до курсу і засоби для організації 

спілкування (систему Teams). 

Формування теоретичної  складової компетентностей з визначеної 

дисципліни відбувається переважно під час ознайомлення студентів з 

теоретичним матеріалом, для цього в курсі за допомогою ресурсу «Файл» було 

розроблено лекції та посилання на відеолекції.  

Глосарій призначений для пояснення основних понять та ключових 

термінів, що використані в курсі. Тип глосарію – основний, він має вигляд 

звичайного тлумачного словника. На рис.1 показано загальний вид глосарію 

курсу.  

Рис.1. Вигляд занесених до глосарія термінів 

Після опрацювання лекційного матеріалу студент має можливість 

виконати практичні роботи з відповідної теми та надіслати електронний варіант 

звіту, для даного випадку в курсі до кожної теми додано елемент «Практична 

робота », який містить перелік теоретичних питань, формули для розв’язання 

практичних завдань, приклади вирішення практичних ситуацій, завдання для 

самостійного вирішення.  

Кожен студент може подавати файли неодноразово – залежно від 

результатів їхньої перевірки; це дає можливість вчасно коригувати практичну 



роботу студента, наполегливо добиватися повного розв’язання навчальної 

задачі. Завдання оцінюються викладачем згідно встановлених критеріїв 

оцінювання. Викладач може перевірити подані студентом файли, 

прокоментувати їх та, за необхідності, запропонувати їх доопрацювати. Якщо 

викладач вважає це за потрібне, він може відкрити посилання на файли, подані 

учасниками курсу, і зробити ці роботи предметом обговорення. 

Під час виконання практичних завдань у студентів формуються вміння 

практично розв’язувати завдання, оскільки при виконанні завдань можуть 

виникнути труднощі, будь-хто зі студентів може в Teams поставити запитання 

та отримати оперативну допомогу (як з боку викладача, так і з боку студентів). 

Таким чином, під час виконання практичних робіт, відбувається внесок у 

формування соціально-поведінкової складової компетентностей. Також в курсі 

«Облік, калькуляція та звітність» для оцінювання та контролю знань з кожного 

модуля розроблено тестові завдання за допомогою елементу «Тест» (рис.2), для 

цього сформовано банк питань з курсу (рис.3).  

 

Рис. 2. Фрагмент тестового питання 



 

Рис. 3. Банк питань з курсу «Облік, калькуляція та звітність» 

Використання комп’ютерних тестів надає можливість: 

– зробити процес оцінювання студентів об’єктивнішим, оскільки 

виключається можливість особистісного ставлення; 

– економії навчального часу: одночасна перевірка знань всієї групи; 

– формування мотивації та зацікавленості студентів до підготовки до 

занять, дисциплінування студентів. 

Тести автоматично оцінюються і можуть бути переоцінені, якщо питання 

змінюються. Після виконання тесту, студенти отримують оцінку (рис. 4). 

     Рис. 4. Сторінка учасників курсу «Облік, калькуляція та звітність» 

ДФН 

Платформа Moodle надає чудову можливість створення навчального 

середовища з різноманітним набором електронних курсів. В результаті 



правильного налаштування та використання модулів системи Moodle можна 

побудувати просту, але функціональну систему навчання та контролю за ним з 

боку викладача з автоматичним збором отриманих під час навчання балів. 

Важливим є відносно легке та коректне входження отриманої системи в 

загальне навчально-інформаційне середовище. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тенденції розвитку сучасного інформаційного суспільства та 

модернізація освіти вимагають адекватної підготовки педагогів у сфері 

інформаційно-комп’ютерних технологій.  

Сучасні інформаційні технології є основою процесу інформатизації 

освіти. Викладач, який використовує у своїй діяльності засоби інформаційно-

комп’ютерних технологій, повинен психологічно бути готовим до постійного 

вдосконалювання своїх знань. При цьому психологічна готовність виступає 

важливою передумовою цілеспрямованої діяльності особистості.  

Інформаційна культура й інформатична компетентність є основними 

елементами сучасного інформаційного суспільства. 

https://moodle.org/stats/


Інформаційна культура – це прояв загальної культури особистості у сфері 

використання інформаційних технологій. Вона передбачає знання основ теорії 

інформації; наявність навичок ефективного збирання, зберігання, опрацювання, 

передавання та захисту повідомлень;  уміння аналізувати, класифікувати, 

оцінювати нові повідомлення, синтезувати нові знання; готовність не тільки 

отримувати нові знання, а й ділитися своїми; готовність сприймати різноманітні 

повідомлення, навіть такі, що ламають установлені і звичні стереотипи; 

високий рівень культури міжособистісного спілкування; уміння аргументовано 

вести дискусії, готовність визнати себе переможеним у цій дискусії; знання 

норм і правил, що регламентують використання інтелектуальної власності, та 

готовність незаперечно дотримуватися їх та ін. 

Інформаційну культуру доцільно представити як інтеграційну якість 

особистості, яка виявляється в способах поведінки та здійснення професійної 

діяльності, позиціонуванні особистості в інформаційному суспільстві, при 

цьому особистість здійснює інформаційну діяльність на рівні сформованої 

інформаційної компетентності. 

Інформаційна культура виступає інтеграційною якістю особистості 

педагога, яка виявляється в способах організації професійної діяльності. 

Викладач здійснює інформаційну діяльність на рівні сформованої 

інформаційно-комунікативної компетентності. Значною мірою розвитку 

інформаційної культури викладача є його інформатична компетентність. 

Інформатична компетентність – це сукупність знань, навичок та умінь, 

необхідних для ефективного використання комп’ютерних інформаційних 

технологій і систем. 

Компетентність є саме інформатичною, оскільки серед усіх 

інформаційних технологій найважливіше та найскладніше опанувати 

комп’ютерні, а культура — інформаційною, оскільки культурний рівень 

потрібно виявляти не лише працюючи за комп’ютером. 

Поняття інформаційна компетентність розглядається як комплексний 

стан особистості, заснований на її психологічних, моральних, професійних 



якостях, що забезпечує повноцінну здатність реалізовувати проектно-

технологічний підхід у навчанні та професійній діяльності за допомогою 

застосування нових інформаційних технологій.  

Отже, в умовах стрімкого впровадження нових інформаційних технологій 

у навчальний процес розгляд інформаційної компетентності педагога лише як 

здатності вирішувати професійні завдання з використанням технічних засобів є 

значно спрощеним.  

В інформаційному суспільстві педагогічна освіта повинна забезпечувати 

системний результат щодо формування нових професійних якостей особистості 

педагогів, введення інформаційно-комп’ютерних технологій до контексту 

педагогічної діяльності. 
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РІЗНОМАНІТНІ МЕТОДИ НАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

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. Відповідно головним завданням дистанційного 

навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за 

допомогою відкритого  і вільного використання всіх освітніх ресурсіві програм, 

водночас, доступних в інтернеті. 

При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні 

методи надання навчальної інформації від традиційних друкованих видань до 



найсучасніших комп’ютерних технологій (радіо, телебачення, 

аудіо/відеотрансляції, аудіо/відеоконференції, E-Learnіng/onlіne Learnіng, 

інтернет-конференції, інтернет-трансляції). 

Під час дистанційного навчання використовуються такі основні елементи: 

дистанційні курси; веб-сторінки  й сайти; електронна пошта; форуми й блоги; 

чат і ІCQ; теле – і відеоконференції; віртуальні класні кімнати та інше. Сьогодні 

дистанційне навчання претендує на особливу форму навчання поряд з 

традиційною (очною, заочною, вечірньою, екстернатом). 

Дистанційне навчання у сучасному освітньому процесі функціонує на 

різних онлайн платформах. До платформ дистанційного навчання, активно 

функціонуючих і як показує практичний досвід учителів, можна віднести 

Google +, Moodle (https://download.moodle.org/), Microsoft Teams та ін. 

На платформі  Google  +  вчителі активно працюють  з такими  веб-

сервисами як  Google  Classtime (https://www.classtime.com/uk/),  

GoogleClassroom (https://edu.google.com/products/classroom/),  Zoom 

(https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe) та ін. 

Google Classtime – це помічник учителя, що збагачує урок миттєвою 

візуалізацією рівня розуміння та прогресу всього класу  в живому часі. 

Пропонує вчителю навчальні матеріали, електронне тестування, онлайн 

оцінювання, технології роботи в класі тощо. Google Classroom –  це простий 

інструмент, що зв’язує Google Docs, Google Drive  і Gmail, допомагає педагогам 

створювати  і впорядковувати завдання, ефективно управляти  й оцінювати 

прогрес (розвиток) учнів, виставляти оцінки, коментувати  й організовувати 

ефективне  спілкуванняз учнями  в режимі реального часу або  в режимі 

дистанційного навчання, здійснюючи постійний взаємозв’язок.  

Завдяки платформи Classroom можна організувати проєктну роботу, 

перевернуте навчання, дистанційне навчання. Google Клас – веб-сервис, 

розроблений Google для шкіл, який має спростити створення, розповсюдження 

й оцінювання завдань. Основна ціль Google Клас – спростити процес обміну 

файлами між учителямий учнями .Google Клас поєднує в собі Google Диск для 

https://download.moodle.org/
https://www.classtime.com/uk/
https://edu.google.com/products/classroom/
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


створенняі розповсюдження завдань, набір сервисів Google для створення 

документів, презентацій  і електронних таблиць, Gmail для спілкування  і 

Календарь Google для планування.  

Ще одним зручним інструментом для взаємодії з учніми є ClassDojio. 

Moodle – це платформа вільного навчання, яка може поєднувати у собі 

комунікацію між педагогами та учніми (студентами). Надає  розвинутий набір 

інструментів для комп’ютеризованого навчання, зокрема  й дистанційного  та 

безліч можливостей, серед яких: виконання завдань, завантаження файлів, 

обмін повідомленнями, оцінювання та календар подій. Інститут інформаційних 

технологій  і засобів навчання НАПН України  визначив ефективні онлайн 

інструменти для організації дистанційного навчання  в  сучасних надскладних 

умовах російської агресії та надав дієві  рекомендації щодо їх застосування: 

1.  Почніть відеозустріч зі своїми учнями. Ви можете створити 

відеозустріч у Hangouts Meet і запросити весь клас. 

2. Обговорення  з класом  у реальному часі. За допомогою функції  

«Запитання аудиторії»  в Google  Презентаціях  ваші учні зможуть 

ставити запитання в реальному часі та голосувати за найкращі.  

3. Пряма трансляція вашого уроку заощаджує пропускну спроможність. 

Це корисно, якщо  у вас повільний інтернет. Запишіть урокі опублікуйте його в 

Календарі, щоб учні змогли переглянути його пізніше.  

4.  Спілкуйтеся  з учнями та залучайте їх до роботи. За допомогою Google 

Класу можна давати завдання, заохочувати учнів до спільної роботи та 

підтримувати з ними зв’язок навіть із дому. 

5. Створіть для своїх учнів  веб-сайт класу.  Завдяки Google сайтам можно 

легко створити власний веб-сайт  і публікувати на ньому інформацію про 

уроки, таблиці, відеозаписи та багато іншого.  

6. Створіть для своїх учнів онлайн-тест. Створюйте проміжні та 

підсумкові тести, щоб учні могли продемонструвати свій рівень знань, а 

викладачі –заощадити час на оцінювання.  



7. Додавайте коментарі  в Google Документах  у реальному часі. За 

допомогою коментарів у Google Документах можна швидко залишати відгуки, 

поки учні працюють над завданням.  

8.  Набирайте текст голосом. Учні можуть використовувати голосові 

команди, щоб вводити, редагувати  й форматувати текст у Google Документах і 

Google Презентаціях без клавіатури.  

9.  Спеціальні можливості на Chromebook допоможуть учнямз 

обмеженими можливостями навчитися використовувати cпеціальні функції на 

Chromebook.  

10. Спеціальні можливості для користувачів G Suite допоможуть  

учням  з обмеженими можливостями використовувати допоміжні 

технології 

в G Suite, такі як голосовий набір тексту та підтримка шрифту Брайля.  

11.  Підтримуйте активні обговорення. Запропонуйте учням публікувати 

запитання та коментарі в Google Класі, щоб підтримувати між ними дискусію.  

12.  Організуйте зустрічі у форматі «один на один». Налаштуйте 

інтервали для зустрічей  у Google Календарі та дозвольте учням резервувати час 

для персональних та групових зустрічей.  

13. Пишіть і малюйте на  віртуальній дошці Jamboard, показуйте свій 

екран  і заохочуйте учнів співпрацювати за допомогою карт думок, діаграм. 

14. Підтримуйте зв’язок  із батьками та опікунами. Надсилайте регулярні 

сповіщення електронною поштою батькам  і опікунам  у Google Класі, щоб 

ділитися з ними успіхами учнів. 

  



МИРОНЕНКО Олена 

викладач суспільно - гуманітарних дисциплін 

Красноградського аграрно - технічного  

фахового коледжу 

 імені Ф.Я. Тимошенка 

СТРАТЕГІЙ  ТА  ТЕХНОЛОГІЙ  НАВЧАННЯ,  ЯКІ  ПОВ’ЯЗАНІ З 

ЕФЕКТИВНИМ  ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ  І 

КОМУНІКАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

Протиріччя у поєднанні з суспільними інформаційними процесами  з 

необхідністю  вимагають і врешті – решт призведуть до якісних змін  в освітній  

галузі.  Тому  актуальними  наразі  є пошуки  таких  стратегій  та  технологій  

навчання,  які  пов’язані  як з ефективним  використанням інформаційних  і 

комунікаційних  технологій,  так і навчанням та вихованням молодої, 

креативної і творчої особистості у будь-який час і у будь-якому місці. 

У  цьому  контексті  освіта  є  стратегічним  ресурсом,  що  

формуєінтелектуальний  капітал  держави.  За  такого  підходу  освіта  стає  

пріоритетом державної  політики,  мета  якої  полягає  у підвищенні  

доступності  якісної освіти  незалежно  від  місця  проживання,  стану  здоров’я,  

соціально-економічного  статусу  сім’ї,  що  відповідає  вимогам  інноваційного  

розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина.  

Сьогодні  світові  освітні  системи  пропонують  значний  вибір  

технологій і засобів  навчання,  що  здатні  забезпечити  достатньо  високий  

рівень  освіти, який  відповідає  заданням  сучасного  суспільства,  яке  

знаходиться  на  етапізміни  технологічної  парадигми.  З  огляду  на  це,  

інформаційні  технології,  які визначили образ і сутність ХХ століття, 

поступаються новим технологіям ХХІ століття,  а саме  Smart-технологіям,  що  

відкривають  новий  шлях  розвитку Smart-економіці, Smart-освіті, Smart-

суспільству. Закцентуємо,  що  знання  сьогодні  є  товаром,  споживча  цінність  

якогозростає  з кожним  днем.  Зараз  недостатньо  просто  знати,  треба  

постійновдосконалювати  свої  знання.  Це  визначається  великою  швидкістю  



появинових  знань  –  вони  подвоюються  кожні  72  години.  В  епоху  

інформаційногосуспільства  впровадження  нових  технологій,  таких  як  web  

2.0  є  ключовим фактором  доставки  актуальних  знань  учням, отже,  для  

розвитку  сучасної  системи  освіти  вже  недостатньо  впливу тільки  

людського  капіталу,  необхідно  змінювати  саме  освітнє  середовище, що  

передбачає  перехід  до  бездротової  мережі,  поширення  розумних терміналів,  

прогресування  Smart-пристроїв,  розширення  Smart-робіт (мобільного  офісу)  

–  це  нова  якість  суспільства,  в якому  сукупність використання  

підготовленими  людьми  технічних  засобів,  сервісів  іінтернету призводить  

до  якісних  змін  у взаємодії  суб’єктів,  що  дозволяє  отримувати нові ефекти 

– соціальні, економічні та інші переваги для кращого життя. 

Слово  «Smart»  з англійської  мови  перекладається  прикметником 

розумний  і означає  все,  що  вдало  пристосоване  до  розв’язання  

конкретноїтехнічної або організаційної проблеми. Тобто Smart – це властивість 

об’єкта, що  характеризує  інтеграцію  в даному  об’єкті  двох  або  більше  

елементів, які раніше  не  з’єднувалися  та  забезпечуються  використанням  

інтернет. Наприклад, Smart-TV, Smart-Home, Smart-Phone.  Цікавим  є  

тлумачення  абревіатури  Smart:  S  –  Self-directed (орієнтовано  на  

самонавчання);  M  –  Motivated (мотивує  активну пізнавальну  діяльність);  A  

–  Adaptive (адаптовано  для  суб’єкта  освіти);  R  –Resource  Free (має  вільні  

для  доступу  освітні  ресурси);  T  –  TechnologyEmbedded (забезпечується 

технологіями. Поняття  «Smart»  має  можливості  більш  швидкої відповіді  на  

вимоги  економіки  і світу.  Розвиток  економіки  вимагає  добре освічених  

фахівців  різних  рівнів,  і технізація  сучасного  життя  вимагає певного  рівня  

грамотності  (в  широкому  сенсі)  у всіх  членів  суспільства. 

 

МИРОШНИЧЕНКО Юрій 

доцент, канд. техн. наук 

викладач   

Відокремлений структурний підрозділ 



« Харківський фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
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ПРОБЛЕМИ  ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В умовах модернізації освітнього процесу актуальною проблемою є 

якісна професійна підготовка майбутніх спеціалістів у сфері інформаційних 

технологій. Ця проблема зумовлена глобалізаційними  процесами в економіці, 

політиці, культурі. Останнім часом спостерігається стрімке зростання ІТ- сфери 

в світі та Україні що приводить до зростання потреб роботодавців у 

кваліфікованих  кадрах, при  цьому підвищуються вимоги до рівня професійної 

підготовки випускників. 

Сьогодні попит на фахівців з інформаційних технологій в Україні складає 

30-50 тисяч осіб на рік та за прогнозами буде швидко зростати. В той же час, 

заклади вищої освіти щороку випускають у середньому 16,2 тисяч бакалаврів 

ІТ- спеціальностей, коледжі і технікуми - до 6,3 тисяч молодших спеціалістів на 

рік. При цьому зростає попит на вітчизняних фахівців в ІТ- сфері за межами 

України. 

Таким чином, головним завданням сучасного педагога при підготовці 

конкурентоспроможного фахівця є вміння передбачати та аналізувати зміни, які  

відбуваються на ринку праці. 

Не зважаючи на потужний потенціал кваліфікованих  викладацьких 

кадрів у вітчизняних закладах передвищої освіти, навчальні програми 

підготовки здобувачів в ІТ- сфері не зовсім відповідають сучасним реаліям. 

При цьому для підготовки конкурентних кадрів від фахівців ІТ- сфери 

потрібне поєднання досить специфічних знань, умінь та навичок зі сфер 

компетенцій економіки бізнесу, менеджменту та  маркетингу.  

Ще однією з найважливіших умов високоякісної професійної підготовки 

майбутніх фахівців у галузі ІТ- технологій є орієнтація освітнього процесу на 



глобалізацію ринків та бізнесу, що зумовлює необхідність вільного володіння 

англійською мовою. З цією метою  необхідно посилювати викладання 

англійської мови протягом усього періоду підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти в ІТ- сфері. 

Іншою проблемою підготовки фахівців у фахівців ІТ- сфері є збільшення 

практичної значущості дисциплін, що викладаються. З цією метою необхідно залучати 

до навчального процесу відомих фахівців у цій галузі, розширювати співпрацю з  

провідними  ІТ-компаніями. Організовувати підготовку фахівців за гнучкими планами 

за замовленнями споживача. Отже, підвищення  рівня практичної підготовки у цьому 

випадку є найефективнішим шляхом досягнення високого кваліфікації здобувача. 

В сучасних умовах одним з головних завдань викладача є привиття 

студентам інтересу до навчання шляхом підтримки їх мотивації до оволодіння 

майбутньою професією.  

Ще однією з найважливіших умов високоякісної професійної підготовки 

майбутніх фахівців у ІТ- сфері є самоосвіта. Справжньому програмісту недостатньо 

знань, здобутих у навчальному закладі - він повинен постійно прагнути до досконалості 

у своїй  майбутній професійній діяльності 

На думку В. Ковальчука та О. Малихіна – це процес отримання знань, за 

реалізації якого студент приймає рішення, без сторонньої допомоги, формулює 

цілі, яких хоче досягти, визначає людські та матеріальні джерела знань, обирає 

та здійснює освітню стратегію й оцінює отримані знання [1, с. 62].  

Таким чином, якісна професійна підготовка майбутніх фахівців у ІТ- сфері 

повинна орієнтуватися на потреби роботодавців, враховувати тенденції глобалізації 

бізнесу та мати високий рівень інформаційної компетентності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА 

ЗАНЯТТЯХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ 

Природничі дисципліни забезпечують формування в здобувачів освіти 

основи уявлення про природу, місце людини в ній та розуміння цілісної 

картини світу. Ні для кого не є таємницею, що природничі науки цікаві і 

складні водночас. І, щоб не згас інтерес до вивчення хімії, біології, викладачу 

потрібно орієнтуватися у різноманітті сучасних інноваційних методів навчання. 

Сучасне інформаційне суспільство висуває вимоги до системи освіти, 

основні з яких можна сформулювати так: вміння самостійно знаходити, 

накопичувати і переосмислювати наукові знання; вміння студентів самостійно 

орієнтуватися в сучасному інформаційному суспільстві [2]. 

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що освітній процес 

відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх здобувачів освіти. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де 

викладач і студент є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. 

Результати  досліджень відображено у схемі, яка дістала назву «Піраміда 

навчання», вона демонструє  (рис. 1.), що найменших результатів можна 

досягти за умов пасивного навчання (лекція - 5 %, читання - 10 %), а 

найбільших - інтерактивного (дискусійні групи -50%, практика через дію -75%, 

навчання інших або практичне застосування знань-90% - негайне застосування 

засвоєного, навчання «з перших рук»), яке називають комунікативно-

діалоговим, або інтерактивним). Ось чому дуже важливо використовувати 

активні та інтерактивні методи навчання. [1, с. 10-13] 



 

Рис. 1.Піраміда навчання 

Дослідження, проведене в одному з американських коледжів, де 

переважає лекційна форма навчання, показало, що студенти були неуважні 

приблизно 40 % часу. Більше того, коли за перші 10 хв. студенти ще могли 

запам'ятовувати 70 % інформації, то за останні 10 хв. заняття вони сприймали 

лише 20 % матеріалу. Тож не дивно, що студенти після викладання вступного 

лекційного курсу з психології знали лише на 8 % більше за контрольну групу, 

яка не слухала курсу узагалі. [4, с. 11] 

 Застосовуючи інтерактивні методи, я моделюю реальні життєві ситуації, 

пропоную проблеми для спільного розв'язання, використовую рольові ігри. Як 

зацікавити студента, запалити в ньому вогник творчості, бажання отримувати 

задоволення від заняття, а не змушувати його «просидіти» цю пару  або взагалі 

не з’явитися на неї?   

«Мозковий штурм» — це ефективний метод колективного обговорення, 

пошук рішень шляхом вільного висловлювання думок усіх учасників. Як 

показує практика, шляхом «мозкового штурму» всього за кілька хвилин можна 

визначити десятки ідей.  

Вправа «Активізуюча  вікторина» використовується мною, як при повторенні 

матеріалу, так и при його закріпленні.  Наприклад, при повторенні матеріалу  

даю студентам перелік різних тверджень, серед яких вірними є лише деякі. 



Активізую знання студентів із попередніх тем даючи запитання, на які вони 

дають однослівну відповідь «так» або «ні». Таких запитань за 5 хвилин можна 

задати безліч.  

     Метод спроб і помилок дозволяє дійти правильного висновку, коли я лише 

направляю думки студентів та припущення у  вірному напрямку. Приймаються 

різні припущення та докази, але відбираються лише близькі до вірної відповіді і 

обговорення продовжується далі, поки хтось зі студентів не висловить 

правильну думку, або не надасть  вичерпних доказів з проблеми, яка 

розглядалася. Це дає змогу студентові відчути себе розумним і піднімає його 

авторитет у колективі.  

     Вправа «Експрес – тест» використовується, в основному, на закріплення 

знань, їх узагальнення та систематизацію або на початку заняття або 

наприкінці. Для цієї вправи підбираються досить прості тестові запитання, на 

які даються лише дві  відповіді, одна з яких є вірною.  Інколи завдання вправ 

можуть стосуватися термінів, які вивчалися на уроках. Наприклад, при 

закріпленні теми «Молекулярна біологія» використовується визначення 

термінів: 

1. Ферменти, гормони, вітаміни, алкалоїди—це біологічно речовини. 

2. Клітини рослин вперше побачив під мікроскопом------- 

Такі питання допоможуть студентам швидше зорієнтуватися у новій 

термінології і закріпити отримані на занятті знання. 

Вправа «Точка опори» може мати досить різноманітні завдання для 

актуалізації опорних знань студентів з певної теми  чи проблеми, яка 

розглядається. Це можуть бути і запитання,  і тестові завдання, і загадки, і 

кросворди. Під час її проведення необхідно пам’ятати головне: всі запитання 

повинні бути продумані так, щоб допомогти студентам засвоїти новий матеріал 

і пов’язати його з життям чи з попередніми темами. [9, с. 82,83] 

Дуже важливо залучати до роботи всіх студентів. У цьому мені допомагають 

такі методи, як «Коло ідей» та «Мікрофон».    



Робота в малих групах — більшість завдань виконується в малих групах або 

парах. Ця форма організації корисна для формування навичок участі в дискусії. 

Більшості студентів легше висловитися в невеличкій групі, до того ж цей метод 

дає можливість заощадити час, бо відпадає потреба вислуховувати кожного у 

великій групі. Заняття в малих групах дає змогу набути навичок, необхідних 

для спілкування та співпраці. Дискусії малими групами стимулюють роботу в 

команді, розвивають почуття поваги до думки інших. Формую невеликі групи 

(5-7 осіб), об'єдную їх різними способами: [3, с. 7,9] 

У практиці навчання біології за інтерактивними методами студенти 

оволодівають такими уміннями, як: 

 •  чітко висловлювати свою або колективну думку, регламентуючи при цьому 

час; 

• обговорювати проблему та підбивати підсумки; 

• акумулювати ідеї за короткий проміжок часу; 

• займати чітку позицію; 

• обґрунтовувати свою відповідь; 

• аналізувати випадок, ситуацію; 

• дотримуватися толерантності під час дискусії; 

• оцінювати вчинок, діяльність, викладаючи аргументи обвинувачення чи 

захисту[4, с. 131]. 

Окремі теми курсу біології дають можливість провести урок   у формі 

тренінгу, або циклу інтерактивних вправ.  Таким чином, застосування 

тренінгово-ігрового інтерактивного методу на заняттях природничого циклу 

підвищує активність студентів при навчанні біології та хімії та дозволяє 

студентам використовувати набуті знання в житті[3, с.7,9 ]. 

 Інтерактивне навчання дає можливість виплекати  особистість, яка здатна 

до активної праці, творчості і співробітництва, взаєморозуміння в колективі, 

така яка самостійно набуває життєвих компетентностей [4, с.79-82]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Реформування освітньої системи України в напрямку інтеграції в 

європейський освітній простір передбачає розробку та впровадження 

інноваційних освітніх систем і технологій. Завдяки технологізації освіти 

підвищується мотивація учасників освітнього процесу до навчання, 

відстежується зв’язок навчального матеріалу з реальними викликами 

сьогодення. 

Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі 

модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки 

спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Суспільству потрібні люди, які 
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можуть приймати критичні рішення, котрі можуть знаходити свій шлях у 

новому оточенні, котрі достатньо швидко встановлюють нові стосунки в 

реальності, що швидко змінюється, вміють застосовувати засвоєні знання й 

набуті уміння у нестандартних ситуаціях, здатні до саморозвитку. В умовах 

сучасних педагогічних технологій роль самостійної роботи значно зростає. 

Знання можуть застаріти, а вміння самостійно працювати, збагачувати себе 

новими знаннями залишається на все життя як постійний і необхідний 

духовний капітал. Самостійна робота є головною  умовою глибокого і міцного 

оволодіння знаннями, формування переконань,  розвиває творчу активність 

студента, зв’язує його знання і вміння з практикою. 

Практикою доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, 

завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. В процесі 

викладання навчального матеріалу засвоюється 15 відсотків інформації, що 

сприймається на слух, 65 відсотків - слух і зір. Якщо навчальний матеріал 

опрацьовується власноручно, самостійно (індивідуально) виконується завдання 

від його постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 

90 відсотків інформації. Саме тому вища школа поступово, але неухильно 

переходить від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною 

діяльністю, формування у студентів навиків самостійної творчої роботи.Зміст 

самостійної роботи визначається в робочій програмі кожної дисципліни з 

орієнтацією на вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з 

формування певних компетентностей. Базуючись на рівнях засвоєння творчого 

досвіду (упізнавання, відтворення, застосування, творчість), виділяють  чотири 

рівні змістовної самостійності: 1) виконавча самостійність; 2) самостійність у 

типових ситуаціях; 3) самостійність у нетипових ситуаціях; 4) творча 

самостійність.  

З метою допомоги студентам в оволодінні знаннями самостійно, розвитку 

їх творчої активності, для більшої ефективності організації самостійної роботи, 

ми пропонуємо студентам комплекс навчально- дидактичного забезпечення 

самостійної роботи,  в якому представлені: навчальна програма з чітким  



визначенням змісту і об’єму аудиторної і   позааудиторної навчальної роботи;  

програма самостійної роботи з дисципліни з визначенням змісту і об’єму 

позааудиторної роботи, опорних знань, на яких базується вивчення нового 

матеріалу, знань і навичок, якими необхідно оволодіти, вид навчального  

завдання, література та форми контролю ; перелік тем самостійної роботи; 

критерії оцінювання знань студентів; методичні вказівки та рекомендації щодо 

самостійного вивчення окремих   тем (питань) дисципліни, перелік питань, що 

виноситься на семінарські  заняття та поради щодо підготовки занять; 

контрольні завдання,  тестів для самоперевірки та контролю самостійної 

роботи; перелік літератури;  матеріали для самостійного вивчення, опорні 

схеми ; робочий зошит (звіт)  з виконання самостійної  роботи. Робочий зошит 

складається з  теми ,  мети, літератури, питань для самостійного вивчення та 

конкретні завдання, перелік знань та вмінь, набутих студентами після 

опрацювання теми, перелік контрольних питань для самоперевірки 

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань.. Використання 

електронних засобів навчання дає можливість індивідуалізації навчання, 

інтенсифікації самостійної роботи студентів, сприяє зростанню обсягу 

виконаних на занятті завдань, підвищує мотивацію та пізнавальну активність за 

рахунок різноманітності форм роботи, роблячи при цьому процес навчання 

більш цікавим, різноманітним, інтенсивним [1, с. 64-69]. Тому до складу  

навчально – методичного комплексу  включені відомості щодо наявності 

додаткових електронних навчальних матеріалів: електронних посібників чи 

лабораторних практикумів, наочних довідників, відеопосібників, відеолекцій, 

електронних тестових контролів. 

Електронний посібник, практикум, наочний довідник,  у порівнянні з 

звичайними підручниками, мають  принципово нові якості, що включають 

елементи гіпермедіа і віртуальної реальності, які забезпечують високий рівень 

наочності, ілюстративності і високу інтерактивність, забезпечувати нові форми 

структурованого подання більших обсягів інформації і знань. Електронні 

посібники полегшують розуміння навчального матеріалу за рахунок інших, ніж 



у друкованій навчальній літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний 

підхід, вплив на слухову і емоційну пам'ять. Можлива адаптація відповідно до 

потреб студента, рівня його підготовки, інтелектуальних можливостей. 

Електронні посібники надають необмежену кількість роз'яснень, повторень, 

підказок та інше [2, с. 60-67].За допомогою відео можна здійснити будь- яку 

віртуальну екскурсію на виробництво, ознайомитись з сучасними 

сільськогосподарськими підприємствами, прогресивними технологіями   

вирощування продукції рослинництва. 

У наш час відеолекції, як електронний освітній ресурс. є одними із 

найпопулярніших носіїв наукових знань, засобом їх передачі, розповсюдження, 

обговорення, поширення між професійною спільнотою  викладачів та тих, хто 

навчається . Щоб краще розуміти і сприймати  навчальний матеріал , крім 

вербальної передачі інформації ,паралельно демонструється його візуальна 

складова за допомогою  схем, таблиць, ілюстрацій., активізується більше 

ділянок головного мозку, що сприє підвищенню ефективності навчання, 

інтересу та мотивації студентів до вивчення дисциплін. На зображення 

дидактичного матеріалу накладається  голосовий супровід викладача. 

Тривалість лекцій може бути різною. При створенні  відеолекцій  

використовуємо  різні комп’ютерні  технічні прийоми- комп’ютерну  анімацію 

графічного матеріалу, поліекранне надання  навчальної інформації, наприклад, 

слайди, що супроводжуються аудіодоріжкою з  коментуванням.  Слайди 

містять план лекції, рекомендовану літературу, матеріал,  призначений для 

запам'ятовування (таблиці, визначення, схеми), ілюстрації. Це сприяє 

багатоканальності передачі та сприйняття матеріалу. Студенти  мають 

можливість   безліч разів переглядати певну частину  теми  для кращого 

розуміння, повторення чи закріплення.  

Важливу роль під час організації  освітнього  процесу, а саме, самостійної 

роботи,  на основі будь-якої педагогічної технології відіграє контроль рівня 

сформованості в студентів компетентностей, передбачених освітньою 

програмою 



Самостійна робота студентів без відповідної звітності та при відсутності 

контролю за її виконанням втрачає значення . Контроль знань має бути  

плановим, систематичним,  об’єктивним У відповідності з різними цілями 

контролю виділяються головні напрямки оцінки: попередня, поточна, проміжна 

і підсумкова [3, с. 80-86]. . Саме  результати  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 . . Контроль 

самостійної роботи стимулює мотиваційну основу діяльності, сприяє 

підвищенню рівня знань і навчальних умінь студентів, забезпеченню їх 

навчальною інформацією різних типів та дидактичними матеріалами, наданню 

оперативної консультативної допомоги. Результативність самостійної роботи 

студентів багато в чому визначається наявністю активних методів її контролю. 

Замість традиційних  методів контролю  ми використовуємо 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 

дисциплін « Насінництво і селекція», « Захист рослин»   використовуємо один  

із найпростіших і найзручніших сервісів - Google Forms.. 

За допомогою он-лайн сервісу Google Forms до кожної теми навчальної 

програми  зазначених дисциплін  була створена  панорама тестів контролю 

знань, відповідно до програми. При створенні тестів використовувались різні 

типи завдань :  закритої форми: із вибором однієї або декількох правильних 

відповідей із запропонованих, на встановлення послідовності або відповідності. 

При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного 

студента. Важливо і те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація 



ще не втратила свою актуальність) студент отримує об'єктивний результат із 

зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні [4, с. 

32] Застосування інноваційних технологій є однією з найбільш важливих і 

стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.  
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МІХЄЄВА Людмила  
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ІНОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  В ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Чому ми дотримуємося позиції у необхідності застосування інноваційних 

методів навчання у навчальному процесі? 

По-перше, тому що сучасний час – час інновацій, нововведень. Щодня ми 

стикаємося з новим товаром та продуктом, новими знаннями, новими ідеями. 

Цьому має відповідати  навчання, і методи навчання. 

По-друге, привчання до інноваційних методів навчання, постійне їх 

використання дозволяє зробити відкритим до нововведень мислення самих 

студентів, навчити працювати на випередження, оскільки ці якості є 

особливостями інноваційного навчання. 

Інноваційні методики навчання на основі активних методів навчання, які 

сприяють формуванню у студентів творчого підходу до розуміння професійної 

діяльності, розвитку їх самостійного мислення, здатності приймати оптимальні 

рішення в конкретній ситуації.  



З одного боку, інновації змінюють методи роботи педагога, саме 

взаємодія, взаємини викладача та студента, з іншого – інновації змінюють 

мислення педагога, стають філософією практичної діяльності як викладачів, і 

студентів. 

Інновації, інноваційна освіта, інноваційні технології, інноваційна 

діяльність стають предметом активного обговорення в педагогічній науці. 

Аналіз наукової літератури показує, що в найзагальнішому розумінні інновація 

— це кінцевий результат інноваційної діяльності, який проявляється у вигляді 

нового або вдосконаленого продукту, нового або вдосконаленого 

технологічного процесу. Під інноваціями розуміють не лише створення та 

поширення інновацій, а й значні зміни в природі, які передбачають зміни в 

способі роботи, способі мислення. Педагогічна інновація - інновація в 

педагогічній діяльності, зміна змісту і технології навчання, метою якої є 

підвищення їх ефективності. 

Сучасна література з інноваційної освіти визнає складність і 

багатовимірність цього явища. Ключовими показниками інноваційної освіти є: 

забезпечення високого рівня інтелектуального, особистісного та духовного 

розвитку студента; створення умов для оволодіння навичками наукового 

мислення; навчання методології інновацій у соціально-економічній та 

професійній сфері. 

Характерними рисами інноваційної освіти є професіоналізм. Суттєвою 

характеристикою випускника стає поняття професіоналізму, а під 

професіоналізмом розуміється: певна майстерність у вирішенні професійних 

завдань; здатність до надійної, безаварійної роботи в межах своєї професії; 

креативність у нестандартних ситуаціях, пошук ефективних рішень; високий 

рівень розумового та особистісного розвитку; наявність ключових кваліфікацій 

і кваліфікації. 

Під інноваційною діяльністю вчителя розуміється доцільна педагогічна 

діяльність, яка ґрунтується на осмисленні (рефлексії) власного практичного 

педагогічного досвіду шляхом порівняння та вивчення, зміни та розвитку 



навчального процесу для кращих результатів, набуття нових знань та якісно. 

різні педагогічні практики. 

Інноваційна освітня технологія - освітня технологія, заснована на 

використанні інноваційних методів навчання. У педагогічній науці умовно 

виділяють три типи інноваційних виховних прийомів: радикальні, що 

вимагають перебудови навчального процесу або значної його частини, 

комбіновані, що поєднують кілька відомих елементів, прийомів чи методів, а 

також модифікуючі, які прагнуть покращити класичні методи, не змінюючи їх 

істотно. Якщо проаналізувати їх змістову сторону, то можна стверджувати, що 

ці технології базуються на активних методах навчання, які сприяють 

формуванню у студентів творчого підходу до розуміння професійної діяльності, 

розвитку самостійності мислення, здатності приймати оптимальні рішення в тій 

чи іншій ситуації. 

 

МУЗИЧУК Тетяна, 

викладач основ медсестринства, 

Бердичівського медичного фахового коледжу 

Житомирської обласної ради 

 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Питання організації освітньої діяльності, впровадження інноваційних та 

інформаційних методів та технологій, цифрова компетентність педагогічних 

працівників – є одними з найактуальніших питань. 

Традиційний освітній процес, який існує на цей час, потребує 

впровадження інноваційних складників. Впровадження інноваційних 

технологій навчання і сучасних методик організації освітнього  процесу в 

коледжі дозволяє здійснити оновлення змісту, форм і методів навчання 

відповідно до сучасних потреб суспільства в інноваційному розвитку; 

індивідуалізувати процес навчання з урахуванням потреб здобувачів освіти, 



оптимізувати весь процес навчання. В умовах сьогодення освіта вимагає від 

педагогічних працівників опанування і впровадження інноваційних методів 

навчання й викладання.  

Протягом останніх двох десятків років, відбувається процес переходу від 

традиційного навчання до навчання на базі комп’ютерних технологій. Це стало 

можливим здебільшого з розвитком мережі Інтернет, що дало можливість 

пересилати необхідну кількість динних з одного кінця світу в інший, вільно 

вести дискусії з іншими користувачами мережі в online режимі і розміщувати 

інформацію на Інтернет-сайтах, роблячи її доступною для всіх бажаючих. 

Сучасні інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити 

ефективність освітнього процесу.  

Комп’ютерні технології та Інтернет-ресурси забезпечують ефективність 

та інтерактивність освітнього процесу, підвищують активність здобувача освіти 

в освітній діяльності, забезпечують інтенсифікацію освітнього процесу. 

Все більше популярним стає використання хмарних технологій в освіті, 

адже це відкриває багато можливостей для всіх учасників освітнього процесу.  

Впровадження таких технологій дає змогу об'єднати викладачів та здобувачів 

освіти в єдиній онлайн-платформі. 

Хмарні технології - це технології, які надають користувачам Інтернету 

доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного 

забезпечення як онлайн-сервіса [2]. 

Розглянемо можливості хмарних сервісів Google для використання їх в 

освітньому процесі. Це онлайн – інструменти для роботи з текстовими і 

табличними документами, презентаціями, формами для анкетування та 

опитування, організації віртуальних класів та проведення онлайн – зустрічей 

(конференцій). Важливою перевагою всіх цих інструментів є їх повна 

сумісність між собою та можливість взаємної інтеграції. 

Їз впровадженням дистанційного навчання Бердичівський медичний 

фаховий коледж активно використовує систему Google Workspace for Education 

- це набір стандартних хмарних (тобто розміщених на серверах компанії 



Google) додатків для планування спільної діяльності, колективної роботи 

спілкування, публікації матеріалів, хостингу відеоматеріалів та багатьох інших 

інструментів, що доступний в домені .edu. Як у всіх хмарних середовищах, 

збереження даних користувача відбувається в Інтернеті з можливістю 

одержувати доступ до них у будь-який час і з будь-якого пристрою з 

подальшим збереженням на жорсткий диск або з роботою з даними у «хмарі» 

[4]. 

 Classroom - один з найбільших універсальних інструментів з набору 

хмарних технологій Google Workspace for Education. Він підтримує інтеграцію з 

багатьма хмарними інструментами Google (Gmail, Диск, Документи, 

Презентації, Форми, Таблиці, Календар та ін.) та дозволяє створити захищене 

освітнє середовище для опанування навчальної дисципліни. 

Google Classroom – це онлайн-клас, який дозволяє викладачам керувати 

навчанням та створювати інтерактивні завдання. У клас можна завантажувати 

підручники, лекції, презентації, відеоматеріали з YouTube та власні 

відеоролики. Здобувачі освіти, у зручний для них час, мають можливість 

переглянути матеріали, розміщені в класі; дозволяє поєднувати процес 

вивчення, засвоєння та закріплення навчального матеріалу. Викладач має 

можливість працювати як з усією групою (бригадою) здобувачів освіти, так і 

індивідуально, надавати консультативну допомогу, персоналізовані 

консультації, коментувати виконання завдань. 

 Google Classroom передбачає дуже зручну функцію контролю. Викладач 

має змогу контролювати термін здачі заявлених завдань, налаштовувати 

параметри оцінювання та регулювати кількість балів за виконані завдання, 

відстежувати роботу кожного здобувача освіти індивідуально та групи 

(бригади) в цілому. 

 Робота в Google Classroom дозволяє підвищити ефективність навчання та 

покращити якість знань, розвинути пізнавальну активність здобувачів освіти, 

удосконалити роботу з гаджитами, сформувати навички самостійної роботи. 

Застосування Google Classroom змінює і підхід викладача до викладання 



дисципліни, змушуючи його працювати творчо, бути завжди онлайн для 

комунікації із здобувачами освіти [3]. 

 Google Classroom є зручною платформою для навчання, за допомогою 

якої систему освіти можна зробити максимальну гнучкою, інтерактивною і 

персоналізованою.  

 Ще один інструмент з набору хмарних технологій Google - Google 

Презентація, яку вдало можна інтегрувати з Google Classroom. Це простий, 

доступний і багатофункціональний інструмент, при створенні якого можна 

додати голосовий супровід до слайдів, вставити відео, малюнки, діаграми, 

анімацію, застосовувати вбудовані тести через Google Форми. 

Для активізації роботи здобувачів освіти під час онлайн- заняття в класі, 

доречно використовувати спільну роботу над презентацією. Наприклад, 

питання яке виносилося на самостійне опрацювання здобувачам освіти, 

розділити на підпитання, виділивши на кожне окремий слайд. Кожен здобувач 

освіти працює над створенням одного слайду, а по завершенню роботи 

викладач демонструє всю презентацію. Під час спільної роботи з презентацією 

викладач має можливість спостерігати за активністю здобувачів освіти. Всі 

виконані презентації зберігаються на Google Диску і кожен учасник освітнього 

процесу має до них доступ. Також створену презентацію можна завантажити в 

Microsoft Power Point. 

За умов переходу на формат онлайн-навчання, виникла потреба 

використання засобів з функціями групових чатів, дзвінків та конференцій. 

Одним з найбільш пристосованих для навчання та зручних у використанні 

інструментів є додаток Google Meet. 

 Google Meet - хмарний сервіс, який підтримує до 250 учасників для 

користувачів Google Workspace for Education , для створення відеоконференцій, 

що дає можливість проводити дистанційні заняття зі здобувачами освіти в 

синхронному режимі. Під час конференції і викладачі, і здобувачі освіти мають 

можливість продемонструвати підготовлену презентацію, віртуальну дошку, 

відео по темі або окремого питання. Під час проведення лекційних, практичних 



занять є можливість створювати кімнати обговорення, що дозволяє віртуальним 

класам розділитися на невеликі групи, відстежувати відвідуваність занять 

здобувачами освіти. 

Для проведення формувального оцінювання, поточного та підсумкового 

контролю знань можна використовувати Google Форми. Результати тестування 

можна зв’язати з електронною таблицею. Сформований файл електронної 

таблиці буде зберігатися на Google Диску викладача. 

Переваги Google Форми – миттєвий зворотній зв'язок. Після завершення 

тестування здобувач освіти може одразу переглянути свої відповіді, виконати 

роботу над помилками, отримати роз’яснення від викладача. Також за 

допомогою Google Форми є можливість створювати інтерактивні веб-квести. 

 Таким чином, Google - сервіси допомагають в ефективній організації 

дистанційного навчання, підвищують зацікавленість здобувачів освіти у 

процесі навчання, спрощують його, мають багато переваг. 

Впровадження хмарних технологій в сучасний освітній процес робить 

навчання цікавим для усіх його учасників, значно підвищує інтерес до 

навчання, створює умови для розвитку, активізує пізнавальну діяльність. 
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ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ» 

На сьогодні, більшість предметів за фахом проводиться за стандартною 

схемою: під керівництвом викладача студенти опрацьовують лекційний 

матеріал, а потім демонструють засвоєні знання під час проведення 

практичних, семінарських занять, контрольних робіт, заліків та ін. Зрозуміло, 

що в сучасних умовах популярність даної методики не означає, що вона є 

найбільш ефективною. За суттю, ти хто дотримується традиційної схеми 

навчання, йдуть в напрямку найменшого опору. Сучасна практика, свідчить про 

необхідність застосування особистісно-орієнтованого підходу. При 

застосуванні даного підходу, увага приділяється особистості студента, тому що 

кінцевою метою є не тільки інтелектуальний розвиток студента, але його 

емоційний стан. Тому виникає необхідність  під час проведення занять 

поєднувати традиційний та нестандартний підходи. Особливо в умовах 

дистанційного навчання виникає необхідність в застосуванні різних форм  

нестандартного підходу, використовуючи досвід колег або власні 

напрацювання у викладанні дисципліни. 

Нетрадиційні форми  –  це заняття, які включають методи і прийоми 

різних форм навчання. Вони будуються на основі спільної діяльності викладача 

та студентів, колективному пошуку, експерименті,  щодо відпрацювання нових 

прийомів з метою підвищення ефективності освітнього процесу. 

Ознаками нетрадиційного заняття є: 

• наявність елементів нового, зміна зовнішніх рамок; 

• крім програмного матеріалу використання позапрограмного матеріалу; 

• колективна діяльність студентів у поєднанні з індивідуальною; 



• проведення як у навчальному кабінеті, оформленому відповідно із 

заняттям, так і в нетрадиційному місці; 

• використання музики, відео, інформаційних комп'ютерних технологій, 

мультимедійного обладнання; 

• можливість студентам розкритись по-новому; 

• необхідність серйозної попередньої підготовки [4]. 

Нетрадиційні форми організації освітнього процесу є новим типом занять, 

що мають гнучку структуру. У процесі реалізації комплексно вирішуються 

навчальні, розвиваючі та виховні завдання. Дані заняття характеризуються 

особливою, довірчою атмосферою між учасниками освітнього процесу, 

співтворчістю, співучастю педагога та учнів у плануванні, проведенні та аналізі 

заняття, на якому створюються максимально сприятливі умови для 

перетворення учнів на активних суб'єктів навчального процесу [4]. Тому 

учбовий заклад повинен створити сприятливі умови для студента за обраною 

спеціальністю. Так, наприклад,  в процесі опанування дисципліни «Основи 

маркетингу» студент повинен не тільки спостерігати за роботою викладача, але 

приймати участь в конференціях, семінарах, вміти на практиці застосовувати 

набуті знання. Поєднання стандартних та нестандартних методів навчання, на 

прикладі, дисципліни «Основи маркетингу» наведено на рис. 1. 

Розглянемо більш детальні нестандартні методи, на прикладі дисципліни 

«Основи маркетингу», за темою лекції: «Комплекс маркетингу» : 

Лекція-бесіда полягає в тому, що вона дозволяє привернути увагу 

слухачів до найважливіших питань теми, визначити зміст, методи та темп 

викладення навчального матеріалу з урахуванням особливостей аудиторії. 

Результативність цієї форми в умовах групового навчання знижується через те, 

що не завжди вдається залучити кожного слухача до обміну думками. У той же 

час, групова бесіда дозволяє розширити коло думок та залучити колективний 

досвід та знання студентів. Наприклад, лекція-бесіда з дисципліни «Основи 

маркетингу» за темою: «Комплекс маркетингу». Дана лекція  побудована 

наступним чином розглядаються складові маркетингу-мікс 4P (ціна, товар, 



місце розташування, канал просування), визначається зміст кожного 

інструменту, методи, викладач намагається зосередити увагу студентів, 

наводячи практичні  приклади використання комплексу маркетингу.  

 

Рисунок 1. Поєднання стандартних та нестандартних методів 

навчання, на прикладі, дисципліни «Основи маркетингу» [складено автором на 

основі 2, с.78-87 ] 

Лекція-дискусія полягає в тому, що викладач заздалегідь викладає 

лекційний матеріал на доступних платформах, в нашому випадку, гугл клас. 

Студенти дискутують, відповідаючи на поставлені питання, так викладач має 

згоду зрозуміти чи студенти ознайомилися з лекцією. Під час взаємодіє 

викладача і студента відбувається вільний обмін  думками, ідеями та поглядами 

щодо досліджуваного питання. Це пожвавлює навчальний процес, активізує 

пізнавальну діяльність аудиторії і, що дуже важливо, дозволяє викладачеві 

керувати колективною думкою групи, використовувати її з метою переконання, 

подолання негативних установок та помилкових думок деяких студентів. Ефект 

досягається тільки при правильному доборі питань для дискусії та вмілому, 

цілеспрямованому управлінні нею. Під час лекції викладач наводить приклади 
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у вигляді ситуації, або коротко сформульованих проблем та пропонує 

студентам коротко обговорити, потім короткий аналіз, висновки, наприклад, 

лекція на якій ставиться питання охарактеризувати комплекс маркетингу ТОВ 

«СОЦ «БАГРАТІОН», викладач надає коротку характеристику товариства і 

схему за якою необхідно здійснити аналіз. Метою лекції є закріплення знань за 

даною темою. 

Лекція провокація –  головна особливість її полягає в тому, що викладач у 

вступній частині оголошує тему заняття та повідомляє про наявність помилок у 

матеріалі (кількість помилок не називається). В нашому випадку, помилки 

логічні та у  визначенні понять, категорій. Так потрібно розробити комплекс 

маркетингу, викладач надає студентом інформацію, щодо алгоритму розробки, 

визначення понять та категорій.  Правильну інформацію викладач заносить на 

окремий плакат, який до певного моменту закритий для слухачів, в нашому 

випадку, нами використовуються інструменти гугл класу. Після закінчення 

лекції у студентів буде можливість порівняти свої результати з тим, що на 

ньому відображено. Слухачі мають виявити всі заплановані помилки та 

відзначити їх у конспекті. За 15-20 хв. До закінчення лекції здійснюється 

виклад виявлених слухачами помилок з докладним їх аналізом та 

обґрунтуванням вірності відповіді. Гарантією правильності засвоєння 

навчальної інформації служить опора психологічний «закон краю»: наприкінці 

лекції уточняється правильне розуміння матеріалу, причому правильні відповіді 

рекомендується підкреслювати чи обводити [1]. Така лекція стимулює 

студентів до постійного контролю запропонованої інформації (пошук помилки: 

змістовної, методологічної, методичної). Наприкінці лекції проводиться 

діагностика студентів та розбір помилок. 

Можна сказати, що в сучасних умовах, для пожвавлення навчального 

процесу відбувається інтегрований підхід до викладання лекційного матеріалу 

одну й ту ж сама лекцію викладач може провести поєднуючи лекцію дискусію з 

лекцією бесідою або лекція-провокація з лекцією дискусією. Надання лекції в 

такому форматі дозволяє краще студенту засвоїти лекційний матеріал. 



Практичне заняття з застосуванням  відеосюжетів використовуються для 

кращого засвоєння лекційного матеріалу, тут студент виступає як експерт з 

даного питання дає якісну оцінку даному сюжету за структурою наведеною 

викладачем на початку заняття. Даний вид заняття поєднуються з роботою 

студентів в малих групах. Студенти в залежності від чисельності розбиваються 

на групи (5-8 чол.). Потім викладач вислуховує колективну думку учасників 

груп, під час чого може відбуватися жвава дискусія з приводу сюжету, надає 

оцінку щодо засвоєння знань студентів  з лекційного матеріалу.  

Отже, зрозуміло, що існує багато нестандартних методів проведення 

занять і вони не обмежуються  методами наведеному в даному матеріалі. На 

сьогодні, викладач  повинен бути здатним постійно оновлювати зміст своєї 

діяльності у вигляді критичного, творчого її освоєння, застосовувати 

досягнення науки та педагогічного досвіду. 
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ВИКОРИСТАННЯ LEGO-СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Lego-середовище це одна з найпоширеніших і найпопулярніших 

педагогічних систем у світі що використовує тривимірні модемі та предметно 

ігровий підхід. Lego в перекладі з латині означає «я вчусь». Першим 

конструктором Lego, який складається з блоків, що легко приєднуються один 

до одного, був винайдений ще в 1949 році Оле Кірком Крістіансеном. А вже в 

1960 році до конструктору було додано двигуни, колеса, пропелери та інші 

складові необхідні для створення рухомих моделей[1,с.10].  

Використання Lego-середовища дозволяє легко та зручно інтегрувати в 

освітній процес таку дисципліну як робототехніка. Робототехніка є новим та 

важливим методом вивчення важливих галузей науки, технологій та 

конструювання. Вона ж є ґрунтом для засвоєння таких компетентностей як 

електроніка, механіка та програмування. А це ті знання, які необхідні учням чи 

студентам в сучасному світі, де електроніка та автоматизовані системи все 

більше інтегруються в побут людей.  

Робототехніка це прикладна наука, що займається розробкою 

автоматизованих систем та є одним із перспективних напрямів в галузі 

інформаційних технологій. Робототехніка в освіті, це новий, актуальний 

педагогічний інструмент, що дозволяє підвищити мотивацію учнів до 

освітнього процесу, вивчати та використовувати знання практично з усіх 

навчальних дисциплін. Педагоги які використовують у своїй практиці 

робототехніку можуть досягти цілого ряду цілей, наприклад: 

- робота в команді; 

- аналіз проблем та пошук рішень; 

- систематичні спостереження; 



- розвивати логічне мислення; 

- розвивати уяву та творчість. 

Також велику увагу приділяють проектній діяльності учнів, завдяки 

великому вибору наборів та проектів які можна скласти в межах одного набору, 

студенти можуть вибрати такий проект, який буде цікавий саме їм. Цим самим 

збільшиться зацікавленість їх до навчання та пізнання нових знань. 

Великою перевагою Lego технологій є великий вибір наборів для різного 

віку учнів та різного рівня складності. Це дозволяє педагогам індивідуально 

підходити до освітнього процесу з учнями різного рівня підготовки. 

Найпопулярніші набори Lego: 

Lego Primo – від 1 до 2 років; 

Lego Duplo – від 1 до 5 років; 

Lego Freestyle – від 3 до 12 років; 

Lego Technic – від 8 років; 

Lego Education – від 8 років;  

Lego Mindstorms – від 10 років (див. рисунок 1). 

 

Рис. 1. Набір «Lego Mindstorms» 

Джерело: https://www.lego.com/uk-ua/product/robot-inventor-51515 

Широке впровадження Lego технологій у навчально-виховний процес 

сприяє формуванню навичок конструювання та творчості. Спонукає їх до 

https://www.lego.com/uk-ua/product/robot-inventor-51515


самостійних досліджень. Це ефективний шлях до розвитку здатності учнів 

самостійного добування знань, застосовувати їх як інструментарій для 

подальшого пізнання та розвитку[1,с.32]. 

Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій в 

навчальному процесі розглядаються в роботах М.І. Жалдака, Н.В. Морзе, В.Ю. 

Бикова, О.М. Спіріна, В.П. Зінченко та ін. Дослідники розглядали можливості 

застосування інформаційно- 356 комунікаційних технологій у початковій, 

вищій, середній школі, інклюзивній та професійній освіті тощо 

Lego технології можна використовувати на уроках фізики, для 

демонстрації фізичних явищ, або для виконання лабораторних або практичних 

робіт. Це дозволить наглядно, просто та безпечно демонструвати та 

досліджувати учнями законів фізики та фізичних явищ.  

Також  в курс інформатики можна інтегрувати курс «вступ до 

робототехніки». Серед його завдань – розвиток інтересу до техніки, 

конструювання, програмування, формування навичок колективної роботи та 

творчої особливості. 

У висновку важливо відмітити те, що середовище Lego дуже добре 

розв’язує поставлене перед ним завдання, якісно та цікаво навчати учнів чи 

студентів. Допомагає розвиватись не тільки учням а й педагогам. Але, нажаль, 

через велику ціну наборів, не всі навчальні заклади можуть собі дозволити їх 

придбати. І це, на мою думку, найбільша проблема у інтегруванні його в 

освітній процес. 
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Сучасний світ стрімко розвивається, тому і не дивно, що інноваційні 

технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. Традиційні методики 

поступово втрачають свою ефективність, тому необхідно впроваджувати в 

освітній процес сучасні педагогічні технології. В інноваційних технологіях 

закладені величезні можливості для підготовки компетентних і мобільних 

здобувачів фахової передвищої освіти, здатних успішно функціонувати в різних 

соціально-професійних спільнотах [1]. 

Можна виокремити декілька основних сучасних тенденцій розвитку ІКТ в 

освітньому процесі. Одна з провідних – створення єдиного освітнього простору 

[2]. 

Нові освітні можливості для підвищення якості підготовки фахівців для 

викладачів закладів фахової передвищої освіти, зокрема для здійснення 

дистанційного навчання, надає сервіс Google Classroom. 

Google Classroom є унікальним додатком Google, оскільки розроблений 

саме для освітніх потреб. Ця платформа дозволяє викладачам використовувати 

усі інтегровані інструменти пакету Google Suite, зокрема Google Drive і Gmail, 



Google Form G+. Простота у використанні, високий рівень доступності Google 

Classroom та інших сервісів Google, які цифровий гігант Google постійно 

оновлює та вдосконалює, дає можливість викладачам в умовах дистанційного 

навчання індивідуалізувати навчання і широко використовувати групові форми 

роботи. 

Навчання не обмежується лише закладом фахової передвищої освіти. 

Доступ до матеріалів, розміщених на «хмарі», можна отримати як з 

комп’ютера, так і зі смартфона або планшета. Для засвоєння матеріалу кожен 

здобувач освіти має змогу підібрати власний темп сприйняття, обробки та 

засвоєння інформації, що сприяє підвищенню мотивації до навчання та 

кращому засвоєнню навчального матеріалу. 

Google Class дозволяє викладачам організовувати стандартний освітній 

процес через інтернет, зокрема: 

- створювати навчальні класи навчання і додавати студентів; 

- відправляти завдання та організовувати тематичні обговорення зі  

студентами; 

- перевірити роботу, поставити відповідну оцінку і написати 

коментарі. 

Цей сервіс має низку переваг: економія часу; просте налаштування; 

ефективний освітній процес; організація матеріалів;  доступність і безпечність 

[2]. 

Використання сервісу Google Classroom в освітньому процесі закладів 

фахової передвищої освіти має такі переваги: 

- використання інтерактивних вправ на заняттях дає кращий 

результат тоді, коли здобувачі освіти виконують їх індивідуально за допомогою 

інтернет-сервісів, що підвищує ефективність роботи кожного здобувача освіти 

та дає можливість викладачу проконтролювати кожного з них; 

- ефективно під час вивчення фахових дисциплін, які не завжди 

забезпечені відповідними підручниками; 



- можливе на будь-якому ґаджеті з доступом до інтернету, що 

спрощує роботу викладача та підвищує зацікавленість здобувачів освіти. 

Сервіс дозволяє поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння 

навчального матеріалу, які під час традиційного навчання відокремлені один 

від одного. Використання Google Classroom в управлінні закладом освіти 

систематизує та забезпечує більш високий рівень роботи всіх учасників 

освітнього процесу. Але слід зазначити, що можливості Google Classroom 

сприятимуть ефективному навчанню лише за наявності у викладача 

продуманої, добре розробленої програми курсу, а також текстів та презентацій 

лекцій, набору практичних завдань, що сприяють засвоєнню теоретичного 

матеріалу. Іншими словами, Google Classroom не замінює викладача з його 

дидактичною майстерністю, а лише надає нові можливості організації 

освітнього процесу. 

Отже, використання Google Classroom дозволяє впровадити навчальні та 

контрольні заходи, мотивує здобувачів освіти до систематичного виконання 

рекомендованих завдань, що значно поліпшує результати навчання. 

Використання широких можливостей дистанційної системи дозволить 

здобувачам освіти самостійно організовувати, планувати та контролювати свій 

освітній процес, а також отримати більш ґрунтовні та різноманітні знання. 

Завдяки інноваційним процесам у закладах освіти створюються комфортні 

умови для навчання, розвитку та виховання молодого покоління, освоюються 

нові сучасні технології, методи і форми роботи. Результатом інноваційної 

діяльності є підвищення у здобувачів освіти інтересу до навчання, рівня їх 

компетентностей з навчальних дисциплін, активності в творчих та 

інтелектуальних конкурсах.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ, ЯК 

ЗАПОРУКА УСПІХУ 

Одним із важливих завдань освіти є не тільки надати студентам систему 

знань з Всесвітньої історії та історії України, а також надати допомогу 

здобувачам освіти сформувати самостійне критичне мислення, уяву, творчу 

активність, сприяти адаптації до життєвих обставин. 

Варто наголосити на тому, що вже не один рік інформаційно-

комунікативні технології являються складовою освітнього простору. Багато 

зусиль та ресурсів науковців, спрямовано на те, щоб розробити нові освітні 

технології, що будуть спроможні трансформувати форми надання інформації та 

здобуття практичних умінь і навичок для покращення якості навчання. Так, 

значна увага приділена дослідженням інноваційних технологій та методів 

навчання. 

Одним із головних складників інноваційного навчального процесу є 

педагогічна технологія. Для кращого розуміння сутності питання слід дати 

визначення самого поняття.  

Інноваційна педагогічна технологія – це своєрідна конкретизація 

методики, проєкт певної педагогічної системи, що реалізується на практиці; 

змістова техніка реалізації навчально-виховного процесу. Вона передбачає 

http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2015-10-06-06-17-54/


закономірну педагогічну діяльність, яка реалізує науково-обґрунтований проєкт 

навчально-виховного процесу і має вищий рівень ефективності, надійності, 

гарантованого результату, ніж традиційні методики навчання й виховання [3, 

с.8].  

Інноваційна педагогічна технологія розрахована на цілеспрямоване, 

систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, 

новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють 

цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних 

результатів [2, с.63]. 

Під час навчання у закладі фахової передвищої освіти дистанційне 

навчання забезпечує доставку інформації в інтерактивному режимі за 

допомогою використання інноваційних технологій. Тому за допомогою 

спільних зусиль програмістів і педагогів для дистанційного навчання студентів 

була розроблена платформа системи Mentor. 

 Викладачам надається можливість: 1) використання інструментів для 

розробки авторських дистанційних курсів; 2) розміщення навчальних 

матеріалів (тексти лекцій, завдання до семінарських та самостійних робіт; 

додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки), а 

також відео, аудіо і презентаційні матеріали у різних форматах та через 

додаткові ресурси; 3) додавання різноманітних елементів курсу. 

Заняття відбуваються відповідно до розкладу у вигляді відеоконференцій 

на платформі сервісу ZOOM та у вигляді консультацій у додатках Viber і 

Тelegram.  

Як справедливо зазначає О. Антонів, дистанційне навчання пропонує 

широкий вибір навчальних матеріалів, що постійно оновлюються і до того ж 

представлені на фоні яскравих графічних зображень (малюнків, схем, таблиць 

тощо).  Ще однією рисою дистанційної освіти є значне збільшення часових меж 

процесу навчання, тоді як при традиційному підході до поширення та здобуття 

знань він обмежений рамками заняття і часом виконання домашнього завдання 

[1, с.50]. 



Отже, сучасні технології повинні гарантувати досягнення високого рівня 

навчання, бути ефективними за результатами. Також головним є моральний 

аспект технологізації освіти. Для цього необхідно, щоб в її основу було 

покладено принципи гуманістичного світогляду, які передбачають формування 

таких якостей особистості, як усвідомлення єдності природи і людини, відмова 

від авторитарного стилю мислення і взаємодії викладача та студента, 

схильність до компромісу, шанобливе ставлення до моральних і духовних 

цінностей тощо. 
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ПІКАЛОВА Надія 

Викладач спецдисциплін 

Харківського державного політехнічного коледжу 

 

НОВІ МЕТОДИКИ ТА СЕРВІСИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

За роки пандемії технології дистанційного навчання стали вже звичними 

для сучасних студентів. Адаптації потребує організація освітньої діяльності, 

щоб заклади продовжували працювати якісно та ефективно і в умовах навчання 

онлайн. Змінювати слід і всі компоненти системи освітнього процесу закладів 

освіти. Існує цілий спектр цифрових інструментів, які дозволяють створювати 

інформаційні продукти для підтримки освітнього процесу. Коли викладач 

обирає інтернет-платформу для навчання, в першу чергу він має звернути увагу 

на його доступність. Ресурс має бути у відкритому доступі і не потребувати 



встановлення додаткових програм. Також потрібно пам’ятати про необхідність 

ідентифікації здобувачів освіти. Ще одним критерієм для вибору ресурсу є 

можливість структурувати матеріал, адже студентам буде зручніше працювати 

із платформою, коли матеріал у ній буде структурований, тобто розміщений у 

вигляді цілісних навчальних тем, курсів. Для забезпечення зворотного зв’язку 

та прозорості освітнього процесу потрібно застосовувати онлайн-журнали 

оскільки студенти звикли мати доступ до своїх оцінок, переглядати їх у журналі 

після занять. Можливість робити це онлайн – вимога часу. Також це дасть 

змогу учасникам освітнього процесу  оперативно отримувати відгук від 

викладача щодо виконаних завдань тощо. 

В умовах дистанційного навчання важливо застосувати інші форми й 

методи роботи. У той же час навчання з використанням дистанційних 

технологій відкриває нові можливості для реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії. 

Розглянемо декілька сервісів для дистанційного навчання, а саме для 

візуалізації навчального матеріалу: онлайн-демонстрації та симуляції. 

Mozabook - україномовні 3D-симуляції та інтерактивні відео, цифрові 

підручники  і вбудовані додатки, призначені для розвитку навичок проведення 

дослідів та ілюстрування.  

PhET - бібліотека інтерактивних симуляцій. Для перегляду симуляції 

достатньо дати покликання.  

Sketchfab - Збірка 3D-моделей, які можна переглядати на самому сайті, а 

також отримати код для вбудування на свій сайт. 

Ментальні карти та карти знань. 

CartoDB - Інструмент для створення динамічних карт. З його допомогою 

можна нанести на карту будь-які дані, представивши у будь-якому стилі. 

Mindmeister - онлайн-інструмент, який дозволяє візуально оформлювати 

ментальні карти та ділитися ними. 

Електронні інтерактивні дошки. 

https://www.mozaweb.com/uk/mozabook
https://phet.colorado.edu/uk/simulations
https://sketchfab.com/
https://carto.com/
https://www.mindmeister.com/


Nearpod Сервіс додавання інтерактивних елементів до слайдів 

презентації: опитування, 3D-анімації та симулятори. 

Lino. Зручний сервіс для створення заміток, плакатів, записок, 

електронних дощок. Використовується на смартфонах і планшетах без проблем. 

Scrumblr. Екран виглядає, як сучасна дошка, що розділена маркером на 

стовпці за тематикою. За бажання можна розміщувати стікери зі своїм вмістом і 

певний стовпець. Сервіс допоможе зібрати враження від завдання, уроку, курсу 

і т.і. на етапі рефлексії. 

Сервіси для створення підбірок матеріалів. 

Padlet Віртуальна цифрова стіна, на якій можна розміщувати документи, 

покликання, відеоролики, зображення тощо. Можлива спільна робота на стіні 

кількох учасників. Стіну Padlet можна використовувати для розміщення 

матеріалів, які здобувачі освіти повинні опрацювати дистанційно. Безоплатна 

версія дозволяє створити 5 стін.  

Wakelet - сервіс для створення підбірок файлів, зображень, 

гіперпокликань, відеофільмів.  

Підбіркою можна поділитися через покликання, а також вбудувати в сайт 

чи блоґ. 

Онлайн-дошка «Miro» — сервіс, який дозволяє взаємодіяти зі 

здобувачами освіти. Є функції:  додавання зображень, відео, документів на 

дошку; можливості зробити замітку, намалювати фігуру, підкреслити 

потрібний матеріал, виділити суть; зберегти матеріал. 

Для тестування та перевірки знань. Classtime - платформа для створення 

інтерактивних навчальних вправ, яка дозволяє вести аналітику навчального 

процесу і реалізовувати стратегії індивідуального підходу.  

Online test pad - безкоштовний багатофункціональний конструктор 

кросвордів, логічних ігор, навчальних та психологічних тестів, опитувань.  

Triventy.com - безкоштовний конструктор ігор та вікторин. Педагог може 

створити тест або вікторину на своєму комп’ютері, а здобувачі освіти можуть 

відповідати на запитання зі своїх мобільних пристроїв або ноутбуків. 

https://nearpod.com/
http://en.linoit.com/
http://scrumblr.ca/


Quizlet.com - безкоштовний сервіс, який дозволяє легко запам’ятовувати 

будь-яку інформацію, котру можна представити у вигляді навчальних карток.

 Онлайн-тести «На Урок» - інтерактивні завдання для контролю знань і 

залучення здобувачів освіти до активної роботи в аудиторії та вдома. Можна 

використати готові або створити власні.  

Дистанційне навчання.  

Google Classroom - безкоштовний сервіс для організації дистанційного 

навчання та перевірки знань. Дозволяє оприлюднити завдання через інтернет та 

оцінити роботу здобувача освіти.  

Moodle - безкоштовна відкрита система управління дистанційним 

навчанням.  

ClassDojo - простий інструмент для оцінювання роботи групи здобувачів 

освіти в режимі реального часу. Тут створена комфортна система заохочення з 

різними ролями та рівнями доступу. 

Інструменти для відеоконференцій: Skype Meet Now, Zoom, Hangouts 

meet, Microsoft teams 

Для створення QR-кодів Qrcoder Типи кодованої інформації: url-адреса, 

текст, візитка, sms, номер телефону, геолокація, подія календаря, e-mail, 

налаштування WiFi. 
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ПЛАХОТНЮК Інна 

викладач товарознавства, 

ВСП «Житомирського торговельно- економічного фахового коледж 

Державного торгово-економічного університету» 

 

ДОДАТКОВА РЕАЛЬНІСТЬ В ОСВІТІ 

Необхідність інноваційної зміни сучасної школи зумовлена тим, що в 

нинішньому інформаційному суспільстві головною умовою добробуту кожної 

людини стає знання, отримане завдяки безперешкодному доступу до інформації 

та вмінням працювати з нею. У сучасному світі прогресивні технології, до яких 

належать інформаційно-комунікаційні технології, відіграють ключову роль в 

економічному розвитку суспільства, надаючи нові стимули підвищення 

конкурентоспроможності економіки [2]. Вчені та практики активно займаються 

розробкою та впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у всі 

сфери людської діяльності, у тому числі й в освіту.  

Для підвищення ефективності передвищої фахової освіти навчально-

виховний процес слід організовувати з урахуванням змін, які мають місце у 

світі, що оточує сучасну людину. В освітніх організаціях необхідно масово 

переходити від моделі відбору гаджетів студентів до парадигми їхнього 

використання в освітньому контексті. Фахова передвища система освіти має 

оперативно реагувати на зміни у суспільному житті, у тому числі і технологічні, 

щоб ціле покоління отримало якісну та повноцінну освіту. Батьківській та 

http://www.wiziq.com/online-class/2190095-
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13


педагогічній громадськості важливо усвідомити, що інтернет та гаджети – це 

насамперед інструменти, якими потрібно вміти користуватися для досягнення 

освітнього ефекту. У зв'язку з розповсюдженим поширенням та використанням 

гаджетів у повсякденному житті в коледжі необхідно організувати освоєння 

доступних пристроїв та додатків, забезпечити їх застосування в освітніх цілях, 

перейти до спільного знайомства з цифровим світом та формування цифрового 

інтелекту [3]. Розвиток технологій, операційних систем, поширеність роботи на  

планшетах та смартфонах серед студентів, загальні світові тенденції до 

використання мобільних пристроїв в освіті спонукали виробників контенту та 

технологій доповненої реальності звернути увагу на відносно новий ринок 

додатків для освіти. Доповнена реальність (Augmented reality, AR, англ. 

«розширена реальність») – результат введення у сприйняття будь-яких 

сенсорних даних із метою доповнення відомостей про оточення і поліпшення 

сприйняття інформації, тобто, на об'єкти реального світу накладається текстова, 

фото-, відео-та інша інформація з метою їхнього доповнення. Дорогого 

обладнання не потрібно, достатньо використовувати смартфони або планшети з 

безкоштовно встановленими програмами. Актуальність впровадження 

технології доповненої реальності в освітній процес полягає в тому, що 

використання інноваційного засобу настільки підвищує мотивацію студентів 

щодо вивчення навчальних дисциплін та рівень засвоєння інформації, 

синтезуючи різні форми її подання. Досвід роботи ВСП «Житомирський 

торговельно- економічний фаховий коледж ДТЕУ» з використання елементів 

технології доповненої реальності дозволяє говорити про впровадження в 

освітній процес широко відомих QR-кодів; додатки «Plickers», заснованого на 

використанні ідей QR-кодів та застосовуваного для інтерактивних опитувань; 

інтерактивних розмальовок Quiver і програми HP Reveal, що дозволяє оживити 

зображення. Наприклад, QR-коди розміщуються в у текстах нотаток для 

можливості переходу на додаткові інформаційні ресурси за заданою 

тематикою, заповненням електронної анкети та електронним видом опорного 

конспекту. Практично всі зображення в опрному конспекті «оживають» при 



наведенні на них камери гаджета із встановленим та налаштованим 

безкоштовним додатком HP Reveal. Для зображень створюються звані «аури», 

тобто зображення накладається другий шар із графічної чи відеоінформації. 

Також може бути доданий перехід на інтернет-ресурс. Використання програми 

HP Reveal як елемента технології доповненої реальності у виданнях дозволяє 

досягти «wow-ефекту» від цільової аудиторії, значно підвищити ступінь 

візуалізації матеріалу та збільшити обсяг запропонованої інформації за рахунок 

використання відеоматеріалів [1]. По-друге, всі зазначені додатки доповненої 

реальності використовуються в рамках навчальної діяльності  в коледжі та в  

гуртково- дослідній  роботі студентами. Наприклад, викладачі товарознавства 

методично доповнили інтерактивні схеми «Quiver» 

(http://www.quivervision.com) завданнями, які слід виконати студентам перед 

тим, як зображення стане об'ємним з можливістю інтерактивного взаємодії. 

Додаток «Plickers» використовується педагогами при проведення фронтальних 

опитувань та здійснення рефлексії. При цьому цей додаток досить просто і 

зручно у використанні, здатний повністю замінити застосування дорогої 

системи голосування і дозволяє в режимі реального часу бачити результати 

голосування аудиторії. По-третє, всі названі елементи технології доповненої 

реальності використовуються педагогами при організації ігрової діяльності 

студентів- першокурсників. Наприклад, при рольовій грі «Митник» з 

використанням ARдодатку «HP Reveal» на студентці в ролі клієнта закріплені 

маркери із зображенням квітів, хліба, пилососа, автомобіля тощо, які містять 

аури з відповідним інформаційним відеороликом. Картки з кодами програми 

«Plickers», що містять 4 можливі варіанти відповіді, ефективно застосовуються 

при проведенні інтелектуальної гри «Хто хоче стати відмінником?». QR-коди, 

аури зображень та інтерактивні розмальовки використовуються педагогами 

коледжу під час проведення настільних ігор («Чарівне доміно», «Етикет за 

столом»), інтелектуальних ігор («Віртуальний магазин», «Карусель 

відмінників»), квестів («Безпека у великому місті») та інших. По-четверте, в 

епоху розвитку кіберспорту в Україні  та дистанційного навчання ми 

http://www.quivervision.com/


пропонуємо нашим студентам брати участь у змаганнях з AR-спорту. Хлопці 

закидають баскетбольні м'ячі у віртуальний кошик і забивають віртуальні голи 

у ворота своїми ногами. У цьому нам допомагають спортивні AR-симулятори 

"AR Basketball" та "AR Soccer".  

Впровадження технології доповненої реальності у цифровий освітній 

простір коледжу є найрезультативнішим способом пізнання навколишнього 

предметного середовища та простору. Величезним плюсом використання 

технології доповненої реальності є її наочність, інформаційна повнота та 

інтерактивність, що спонукає користувача до активної взаємодії. 

 Доповнена реальність дозволяє залучити до освітньої діяльності не лише 

навчальні аудиторії, навчальне обладнання та навчально-методичні комплекси, 

а й рекреаційні простори, що перетворює будь-яку поверхню на інформаційно 

насичену зону.  
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ДУАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ТЕХНІКІВЕЛЕКТРИКІВ 

Анотація. В статті розглядається проблема практичної підготовки 

студентів технічних спеціальностей та необхідність впровадження дуальної 

освіти. Визначені сучасні погляди до інноваційного підходу у 

працевлаштуванні молоді відповідно до фахової кваліфікації. Ключові слова: 

практика, дуальна освіта, професійні компетенції, працевлаштування. 

N.Prokopenko DUAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL TRAINING OF 

ELECTRICAL ENGINEERS Abstract. The article deals with the problem of 

practical training of students of technical specialties and the need to introduce dual 

education. Contemporary views on the innovative approach to youth employment in 

accordance with their professional qualifications have been identified. Keywords: 

practice, dual education, professional competences, employment. Постановка 

проблеми. Сучасна Україна не може стати економічно розвиненою державою 

до того часу, поки молодь не буде повністю забезпечена гідною роботою з 

відповідною оплатою праці. Кожен рік ринок праці поповнюється величезною 

кількістю випускників різних навчальних закладів, більшість з яких 

дипломовані спеціалісти різного профілю. І першою проблемою в них є 

отримати роботу, згідно кваліфікації. Ми завжди маємо пам’ятати, що саме 

молоді люди активні і цілеспрямовані можуть створити незалежну, економічно-

розвинену державу з гідними умовами життя для кожного громадянина 

України. Виклад основного матеріалу. Ми знаємо, що з кожним роком в світі 

все гостріше стає проблема забезпечення людства енергією. Тому і спеціалісти 

в сфері енергетики завжди будуть потрібні. Але теорія підкріплюється 



практикою лише тоді, коли наука і техніка досягають відповідного рівня. 

Країни з розвиненою економікою мають технічну, технологічну і фінансову 

можливість для структурної перебудови і переходу до нових технологій, вищих 

вимог до використання енергоспоживаючого обладнання. Очевидно, людям 

нашої країни потрібно переосмислення і чітке розуміння "енергетичної" 

перебудови у використанні енергоресурсів. Для розв'язання цих завдань 

основним є саме вдосконалення навчальної роботи в коледжах. Проблема 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів завжди буде актуальною на 

ринку праці. Але одним із критеріїв підготовки є не тільки теоретичні знання, а 

і вміння практично використовувати їх. Конкурентоспроможними будуть ті 

студенти, які дійсно зможуть довести це на практиці. Потрібно спрямувати 

студентів на самовдосконалення та самоосвіту. Потрібно забезпечити 

формування творчих здібностей, уміння творчо застосувати набуті теоретичні 

знання в процесі виробничої діяльності. Саме професійні компетентності 

спеціаліста важливі в сучасному господарстві. Практичне навчання студентів є 

невід’ємною частиною навчального процесу. Закріпити отримані знання на 

практичних заняттях є ефективною складовою професійної підготовки 

майбутнього спеціаліста. Традиційні методики навчання у системі освіти 

втрачають своє значення, а ринок праці вже відмовляється від «шаблонного» 

спеціаліста. Потреба у висококваліфікованому професіоналі, який з першого 

дня адаптований до виробничого процесу, покращує продуктивність 

підприємства. Виробника цікавить не стільки нашпігованість випускника 

вищого навчального закладу «інформацією – знаннями», а швидкість успішного 

виконання поставленої мети виробничого процесу. Тому головним завданням 

вищої освіти є покращення процесу підготовки спеціаліста до професійної 

діяльності. Дивлячись на сучасний ринок праці, ми можемо зробити висновки і 

про вікову зміну по шукачів роботи. Після закінчення загальної середньої 

освіти приблизно 15% підлітків прагнуть знайти своє місце у відношеннях 

«роботодавець-працівник». Ті, хто знаходять роботу не завжди продовжують 

навчання у вищих закладах. Причин багато, але наше завдання надати 



професійні компетентності усім громадянам. Тому все більше ми звертаємо 

увагу саме на тих, хто готовий вступити на навчання у коледжі і продовжити 

професійне зростання. У Ладижинському коледжі Вінницького НАУ 

навчаються студенти, які мають на меті бути кваліфікованими техніками – 

електриками і зайняти гідне місце в процесі розбудови нашої держави. 

Програмою передбачено проходження практики. Що ж таке практика ? В це 

поняття вкладено багато змісту. Якщо звернутись до визначення, то: практика 

(грец. πράξις «діяльність») — доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт 

здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільноісторичний 

характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.[1] Тобто це 

діяльність, яка направлена на те, щоб надати студентам навички самостійної 

роботи в умовах виробництва. Оволодіти вміннями і навичками, які 

передбачені кваліфікаційною характеристикою спеціальності неможливо без 

практичних занять. Основним завданням практичного навчання є набуття 

студентами цілої низки умінь та навичок: складати графіки обслуговування 

електрообладнання, що використовуються в сільськогосподарському 

виробництві; проводити налагодження засобів захисту електрообладнання та 

регулювання машин; читати принципіальні та монтажні схеми; визначати 

неполадки в схемах електроавтоматики; користуватись контрольно-

вимірювальними та електронними приладами та інструментами; вибирати 

режими раціонального використання електроенергії; вести технічну 

документацію на експлуатацію електрообладнання; відшукувати і 

ліквідовувати неполадки засобів автоматизації; проводити налагодження 

електроприводів машин, агрегатів, потокових ліній, систем освітлення, 

опромінення, електронагріву; розробляти і складати нескладні електронні 

схеми; використовувати прості пристрої цифрової техніки; складати 

принципіальні схеми автоматизації окремих агрегатів і технологічних процесів; 

принципіальні схеми контролю (регулювання і сигналізації 

сільськогосподарського виробництва), підбирати і експлуатувати 

мікропроцесори і мікро-ЕОМ в автоматизованих системах управління 



виробничими процесами в сільському господарстві; знімати характеристики 

електронних приладів і різних пристроїв; налагоджувати електронні пристрої, 

які складаються з окремих елементів та інтегральних схем; експлуатувати 

пристрої диспетчерських пунктів; використовувати програмовані 

мікрокалькулятори під час виконання типових розрахунків; забезпечувати 

обслуговування засобів автоматизації; організовувати роботу підрозділів 

сільськогосподарських підприємств на основі сучасних методів 

господарювання; аналізувати конкретні показники техніко-економічної служби; 

використовувати наявні технічні засоби управління; виконувати заходи з 

охорони довкілля та протипожежні заходи. Але можливість отримати такі 

знання в умовах більшості навчальних закладів не завжди можливо. Не 

вистачає бази або фінансування. Тому на сучасному етапі у фахових коледжах 

потрібно розглядати введення нового підходу. Таким методом може стати 

дуальна освіта, яка передбачає саме поєднання теоретичних занять з 

практичною спрямованістю В більшості ВНЗ вже на 3-4 курсі студенти можуть 

поєднувати навчання з роботою на виробництві, тим самим стверджуючи про 

можливість і доцільність дуальної освіти. Федерація роботодавців звертається 

до Міносвіти створити групи для впровадження дуальної освіти для 

професійно-технічних спеціальностей. Тим самим, задіяти ефективні дії для 

зменшення міграції молодих спеціалістів за кордон. А також мотивувати 

студентів у вивченні технічних дисциплін, що дасть змогу отримати 

високооплачуване робоче місце. Основоположниками визначення «дуальна 

освіта» є Германія. У середині 60-х років ХХ століття вони перші запровадили 

«гнучку форму організації професійної освіти». Термін «дуальна освіта» 

означає «подвійна освіта», студенти навчаються двічі: в навчальному закладі та 

на підприємстві. "Ми відштовхуємося від потреб ринку, – каже представник 

комунального підприємства міста Ерфурт (Німеччина) Удо Бауер. – Маємо 

заглянути на тричотири роки вперед, на які спеціальності буде попит. Вже 

згідно з цим надаємо свої кваліфікаційні місця. Наш обов’язок перед 

суспільством – не залишити наших студентів безробітними". Але все не так 



просто, адже, щоб потрапити у вищу дуальну школу, претендент має пройти 

конкурсний відбір, знайти підприємство, яке готове узяти його на такі умови. 

Та і з навчанням не все так просто. Не кожен студент зможе, наприклад, 2 дні 

навчатись теорії, а потім набувати практичні навички на підприємстві. 

Труднощі з географічним розташуванням навчальних закладів і 

спеціалізованого виробництва, недосконала законодавча база, яка часто не 

відповідає сучасним реаліям…причин багато – проблема одна. Дуальна освіта 

має бути при партнерстві роботи двох партнерів-організацій: товаровиробника і 

фахової освіти. Вона ефективна для галузевих навчальних закладів, що 

дозволяють застосування сучасної матеріально-технічної бази роботодавця. 

Введення широкого застосування дуальної освіти в системі вищої школи 

(коледжах, університетах і т.д.) випускаючи молодшого бакалавра, бакалавра і 

магістра. Основною ідеєю дуальної освіти в європейських країнах є 

переплетіння в освіті практичного та теоретичного навчання. Аналізуючи 

ринок праці, можна стверджувати, що практичні знання випускника цінуються 

більше. Тому угода між підприємством та коледжем забезпечує гідну оплату, 

згідно договору і робоче місце після закінчення навчання, або подальшого 

навчання у вищій школі. Дослідження показали, що близько 60% студентів 

після такого виду навчання залишаються працювати на своєму робочому місці, 

вдосконалюючи свої навички та, прагнучи кар’єрного росту, що можливо… 

Досвід європейських країн: Австрії, Швеції, Німеччини та інших, показує всю 

доцільність такого процесу. В Україні у 2015-2017 роках був проведений 

успішний експеримент з організації навчально-виробничого процесу з 

елементами дуальної форми навчання на базі Вищого професійного училища 

№33 м. Києва (професія «Кухар»), Вищого професійного художнього училища 

м. Львова (професія «Маляр»), Вищого професійного училища 

машинобудування м. Запоріжжя (професія «Токар»). Відбувся перший випуск 

трьох експериментальних груп, який засвідчив позитивні результати 

упровадження елементів дуальної форми навчання: високий рівень 

працевлаштування – до 97%, підвищення якості професійної підготовки на 12-



17%, додаткові фінансові надходження – до 50 тисяч гривень у кожному ПТНЗ, 

зменшення витрат на комунальні послуги та витратні матеріали, більш стійка та 

взаємовигідна співпраця з роботодавцями. От і в Ладижинському коледжі 

Вінницького НАУ розглядають можливість введення дуальної освіти. На 

початковому етапі студентів 3-4 курсів запрошують на виробничі екскурсії. 

Побачити на власні очі сучасне виробництво, відчути дух командної роботи в 

передових компаніях – це все має дати потужний поштовх до прагнення 

навчатись і стати професіоналом у своїй галузі. Цікавим в таких заходах є ті, 

що студенти не стільки навчаються, скільки формують певний тип мислення. 

Перспективними в цьому напрямі є підприємства, які відкриті в останні роки. 

Нові технології, обладнання, новий підхід до організації виробництва це все, 

чого так не вистачає підприємствам Радянського Союзу. Тому орієнтуватись 

потрібно саме на нові заводи. На Вінниччині прикладом таких підприємств для 

майбутніх техніків-електриків є компанії Grin Cool, NESS Energy, Електричні 

системи, МХП та інші. Зміна підходу до фахової освіти в Україні є кроком до 

підвищення зацікавленості майбутнього абітурієнта в обранні технічної освіти. 

Та і підприємства у співпраці із навчальними закладами різного рівня та 

напрямків зможуть обирати компетентних спеціалістів. Традиційні форми 

навчання мають свої недоліки. Методи навчання при підготовці спеціаліста і 

впровадження якісної та ефективної підготовки кадрів вимагають змін. Вимоги 

роботодавців при застосуванні інноваційних форм навчання стануть більше 

зрозумілими. Для розвитку дуальної освіти в широкому обсязі потрібно 

виконати певні умови: створити законодавче підґрунтя для визнання 

національних стандартів професійної освіти;  організувати тісну співпрацю усіх 

учасників-суб’єктів освітнього процесу;  стимулювати навчання студентів під 

час трудової діяльності;  залучення кваліфікованого персоналу до педагогічної 

діяльності та інструктажу на робочому місті;  моніторинг якості надання 

освітніх професійних компетенцій та оновлення освітніх програм;  

індивідуальний підхід до вибору виробничих потужностей для проходження 

дуальної освіти. При умові існування дуальної освіти, студенти мають 



можливість поєднувати навчання та роботу на підприємствах, набуваючи 

практичних вмінь на великих підприємствах і знаходячи відповіді що постають 

підчас виконання технологічних моментів за партами навчального закладу. 

Вони навчаються за індивідуальним графіком, складеним підприємством та 

навчальним закладом. Викладачі коледжу мають можливість впроваджувати 

оновлені навчальні плани для студентів дуальної освіти, розробці електронних 

підручників, посібників, робочих зошитів, та надає повний доступ до 

репозитарію технічної дисципліни. Дуальна освіта надасть студенту, 

випускнику впевненість у майбутньому, тобто впевненість у обраній 

спеціальності, стабільності в житті, в бажанні продовжувати освіту. Випускник 

розпочинає свій трудовий шлях на даному підприємстві аби стати 

конкурентним на ринку праці. З свого боку підприємство надає, такому 

студенту, інструктора або майстра, для ефективного проходження практики на 

робочому місці і кваліфікованого моніторингу за отриманням знань в 

практичному застосуванні.  

Висновки. Основною проблемою працевлаштування молодого 

випускника є пошук роботи за фахом. Однак багато підприємств беруть на 

роботу найбільш успішних випускників вищих начальних закладів і оцінюють 

рівень знань, отриманих молодим фахівцем. Багато роботодавців шукають 

молодих спеціалістів з хорошими твердими теоретичними знаннями, вважаючи, 

що практичний досвід краще отримувати на тому підприємстві, на якому 

фахівець буде працювати. Тому виникає проблема підвищення ефективності 

методів розвитку кар'єри випускників навчальних закладів. Затримати потік 

молоді з країни, а також заохотити випускника, у ефективній продажі на ринку 

праці висококваліфікованого фахівця Отже, самі активні студенти завжди 

скористаються можливістю набути практичних навиків при умові отримання 

гідної оплати праці. 
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РИБАК Тетяна 

викладач іноземних мов 

Житомирського агротехнічного фахового коледжу 

 

ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА 

Цифрові компетентності – це базова річ, без якої неможливо уявити 

ефективну роботу сучасного викладача. В умовах військового стану саме 

цифрові технології дають змогу не зупиняти навчання, а безпечно 

продовжувати його в дистанційному або змішаному форматі. Тому сьогодні 

цифрова грамотність для викладача стає пріоритетом.  

В 2021 році Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку 

цифрових компетентностей до 2025 року, що підкреслює особливу важливість 

цієї теми. Також була створена Європейська рамка цифрової компетентності 

для освітян (DigCompEdu). Це не тільки технічні навички, але й опис того, як 

цифрові технології можна використовувати для освіти та навчання. В документі 

описані компетентності, що згруповані в шести сферах цифрової 

компетентності викладачів: 

Професійне залучення – використовувати цифрові технології для 

спілкування, співпраці та професійного розвитку. 

Цифрові ресурси – шукати, створювати та обмінюватися цифровими 

ресурсами. 

Викладання й навчання – управляти та організовувати робочий і 

навчальний процес за допомогою цифрових технологій. 

Оцінювання – використовувати цифрові технології та стратегії для 

оцінювання студентів. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichnaosvita/dualna-osvita
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Розширення можливостей студентів – використовувати цифрові 

технології для підвищення інклюзивності та активного залучення студентів до 

навчання. 

Сприяння цифровій компетентності студентів – дати їм можливості 

використовувати цифрові технології для спілкування, створення контенту, 

розвитку та розв’язання проблем. 

Для ознайомлення з рівнем цифрової компетентності викладачів 

рекомендують скласти національний тест на цифрову грамотність, за 

результатами якого можна розпочати навчання на порталі Дія. Цифрова освіта. 

Особливість навчання на порталі – це формат едьютейнмент, тобто 

поєднання розваг і навчання. Замість онлайн-курсів – освітні серіали, замість 

рівнів – сезони, замість занять – серії.   Усі освітні серіали на порталі є 

безоплатними для перегляду. Загалом є понад 65 освітніх серіалів із цифрової 

грамотності. Зокрема, є такі освітні серіали для вчителів: 

Цифрові навички для вчителів, в якому розказують, як застосовувати 

онлайн-інструменти, щоб навчання стало більш  захопливим і ефективним. 

Інтерактивне навчання: інструменти та технології для цікавих уроків.  

Тут дізнаєтеся про те, як застосовувати онлайн-інструменти та сучасні 

гаджети й технології: відеоконференцзв’язок, інтерактивні панелі та сучасне 

програмне забезпечення. 

Отже, цифрова  компетентність дозволяє людині бути успішною в 

сучасному інформаційному суспільстві, приймати усвідомлені рішення на 

основі критично осмисленої інформації. 
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ЯК УТРИМАТИ УВАГУ СТУДЕНТІВ? 

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною освітнього процесу 

та повсякденного життя. В умовах сьогодення ІТ-галузь блискавично 

розбудовується та вдосконалюється. Дуже важливо, щоб такі апгрейди 

відбувалися й для освітніх систем.  

Для того, щоб іти в ногу з часом, залишатися затребуваними педагогами 

та бути орієнтиром для здобувачів освіти, 27 жовтня в нашому коледжі в 

рамках роботи педагогічної майстерні був проведений онлайн-тренінг «Як 

утримати увагу студентів?».  

 

Онлайн тренінг «Як втримати увагу студентів?» 



Основна мета викладача – утримати увагу студентів та залучити їх до 

процесу навчання, однак це може бути складно через величезну кількість 

факторів, що відволікають, з якими стикаються студенти, у поєднанні з обсягом 

матеріалу, який необхідно охопити. Перефокусування уваги та підтримання 

максимально високого рівня залученості протягом якомога довшого періоду є 

одним із вирішальних факторів, які допоможуть студентам краще зрозуміти 

інформацію.  

Деякі викладачі можуть подумати: «Я використовую стратегії активного 

навчання у своїй аудиторії, тому утримання уваги студентів – набагато менша 

проблема, ніж якби я просто весь час читав лекцію». Але неважливо, яку 

техніку навчання ви використовуєте: у якийсь момент заняття увага буде 

розсіюватися.  

Людина проходить три етапи, три фази навчання. Перша фаза – це може 

бути будь-що, на що ми звертаємо увагу: ідея, факт, навчальний об'єкт. Після 

цієї стадії наш мозок обробляє інформацію: він може або додати нову 

інформацію, або посортувати її на полицях для того, щоб у майбутньому зручно 

її було використовувати. Ми за допомогою питань, за допомогою різних кейсів, 

практичних завдань, дискусій допомагаємо нашим студентам обробити 

інформацію краще, ефективніше. І, нарешті, для того, щоб справжнє навчання 

відбулося, ми маємо використати цю інформацію. Для кожного викладача це 

найкращий результат роботи, яку ми кожного дня виконуємо, коли студент 

запам'ятав, коли він зміг використати цю інформацію. Важливим є факт того, 

що без першого елементу не відбулись би два інші. Увага – це те, з чого 

починаємо процес навчання. Увага як ліхтарик, який підсвічує інформацію, яку 

нам важливо запам'ятати та обробити. 

Працюючи у великих студентських аудиторіях, викладачі часто 

опиняються в ситуації, коли студенти під час лекції відволікаються на мільйон 

сповіщень у своїх смартфонах і втрачають фокус уваги. Коротка тривалість 

уваги – це те, що сьогодні притаманне нашим студентам, а тому під час 

проведення занять викладачі повинні застосовувати дивовижні живі 



інструменти, які підтримають мотивацію студентів та допоможуть утримати 

їхню увагу. 

Одним з інструментів, який допомагає залучити студентів до 

освітнього процесу, є Mentimeter – онлайн-інструмент для створення 

інтерактивних презентацій. Завдяки цьому інструменту заняття 

перетворюється на діалог з аудиторією. За допомогою Mentimeter можна 

провести опитування, голосування та вікторину в режимі реального часу. 

Сервіс можна використовувати на тренінгах, заняттях, під час публічних 

виступів для інтерактивної взаємодії з аудиторією. Опитування проводяться 

онлайн, що дозволяє отримувати моментальний зворотній зв’язок від 

аудиторії. 

 

Застосування Mentimeter під час проведення онлайн-тренінгу 

 «Як втримати увагу студентів?» 

Технології можуть стати страхіттям для викладачів, якщо їх не 

використовувати належним чином. Якщо ви бачите, що смартфони 

відволікають ваших студентів, настав час включити їх у свій план заняття. 

Перевірки знань не повинні бути нудними чи стресовими для ваших студентів. 

Замість паперу та ручки, спробуйте використати інтерактивний спосіб 

опитування студентів, який можна швидко та легко налаштувати й запустити.  

Усі ми добре розуміємо, що вчитися складно, як і утримувати увагу. 

Отже, якщо ми хочемо допомогти студентам залишатися уважними протягом 

усього заняття, то повинні думати як артисти, диригенти й режисери, 

усвідомлюючи, що студентам потрібні зміни сцени, формату, можливість 

зробити паузу й перевести дихання. Існує багато способів зробити навчання 

більш захопливим. Отже, залучайте студентів, застосовуйте цифрові технології, 



і ваші заняття стануть більш привабливими й захопливими. Нехай завжди 

поряд з вами будуть натхнення, успіх та задоволення від роботи! 

 

САЧУК  Надія 

викладач спецдисциплін, 

Бердичівського фахового коледжу  

промисловості,  економіки та права 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОНЛАЙН-

ТЕСТУВАННЯ 

Процеси реформування освіти супроводжуються оновленням її змісту, 

застосуванням діагностичних і стимулюючих форм контролю й оцінювання 

досягнень учнів у різних видах навчальної діяльності. Практична доцільність 

оцінювання навчальних досягнень учнів полягає в необхідності створення 

системи оцінювання та механізмів її відстеження. Тест ( від анг. Test ) – 

стандартизоване завдання, за результатами якого роблять висновки про знання 

та навики того, хто тестується. [1]. 

Сьогодні, в умовах дистанційного навчання виникла необхідність у 

проведенні онлайн-тестування. Основними  ознаками будь-яких видів онлайн-

тестування є: 

- проведення віддаленого тестування (можливість проведення 

процедури тестування в режимі реального часу в будь-якій точці, де є доступ до 

Інтернету); 

- миттєва обробка результатів та одержання повної звітності; 

- доступ до результатів лише уповноважених осіб (вхід в систему 

тестування здійснюється на підставі встановлених паролів); 

- збереження звітів тестування у вигляді файлових даних; 

- тестування може відбуватися в будь-який час і в будь-якому 

порядку; 

- можливість охоплення тем певного питання [2]. 



Види компетентності онлайн-тестування: 

Компетентність особистого вдосконалення, тобто здатність незалежно і 

критично вивчити та оцінювати свої особисті якості і природні дані, таким 

посилювати впевненість у собі і розвивати свої внутрішні  резерви 

самовдосконалення, домагатися знань та вмінь, учитися мислити та виробляти 

власні погляди. 

Соціальна компетентність, тобто здатність впливати, брати ініціативу та 

брати на себе відповідальність за діяльність групи. 

Громадянська компетентність, тобто здатність висловлювати власну 

думку і відстоювати свої права та права інших. 

Комунікативна компетентність, тобто здатність  висловлювати, слухати. 

Обговорювати, вести діалог, критикувати, висловлювати свою думку перед 

іншими, а також намагатися розуміти інші точки зору, навіть, коли вони 

здаються невірними, готовність зрозуміти і прийняти нове. 

Компетентність розвитку, тобто здатність  розуміти, що освіта і навчання 

– процес, який готує до майбутнього його учасників, що мета навчання 

змінитися в близькій або подальшій перспективі. 

Культурологічна компетентність,  тобто здатність залучатися до різних 

видів мистецтва: літератури, живопису, театру з метою формування творчих 

здібностей та духовного розвитку особистості. 

Ідеологічна компетентність,  тобто здатність учасників критично 

досліджувати суспільство, знаходити і пропонувати зміни в оточуючому їх 

світі, які ґрунтуються на системі демократичних цінностей [3]. 

Незамінним помічником при проведенні  онлайн-тестування є  платформа 

«Всеосвіта». Студент отримає посилання на тест або кюар-код, переходить за 

ним  та виконує завдання. 

 



 

Рис. 1. Кюар-код для переходу на онлайн-сторінку тестування викладача 

Сачук Н.В. 

 На виконання кожного тесту можна регулювати час виконання завдання. 

 

Рис.2. Механізм створення тестів на платформі «Всеосвіта» [4]. 

Після проходження  онлайн-тесту студент та викладач бачать результати, 

програма виставляє результат  та оцінює студента. Оцінювання здійснюється за 

Болонською системою. 

Таблиця 1 

Оцінювання онлайн-тестування 

Кількі

сть балів 

оцінка Рівень компетенції 

0-40 незадовіль

но 

Низький (рецептивно -продуктивний 

50-60 задовільно Середній (Продуктивний) 

70-80 добре Достатній (конструктивно-варіантний) 

 

90-100 відмінно Високий (творчий) 

Отже, онлайн-тестування є незамінним помічником для визначення рівня 

знань студентів. Тестові завдання мають суттєві переваги над іншими формами 



контролю: вони високотехнологічні, можуть розроблятися, проводитися й 

перевірятися з використанням комп’ютерної техніки, потребують невеликих 

часових ресурсів для проведення та перевірки, порівняно нескладні в 

проведенні, що дає змогу спростити саму процедуру контролю від його 

підготовки та здійснення до перевірки й аналізу, а також вивільнити час для 

інших видів роботи на уроці, Як порівняно нова й сучасна освітня технологія 

тести активізують пізнавальну діяльність студентів, сприяють розвитку в них 

уміння концентруватися, робити правильний вибір, усувати неточності й 

неповноту у формулюванні певних тверджень. 
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СЕРГІЄНКО Любов 

Викладач електротехнічних дисциплін  

Красноградського аграрно-технічного фахового коледжу імені 

Ф.Я.Тимошенка 

 

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Пандемія коронавірусу вже змусила всіх освітян адаптуватись та 

перелаштувати свою роботу на дистанційний режим. Втім війна в Україні 

привнесла нові виклики – руйнування шкіл, вимушено переселені учні та 

педагоги, які навчаються і працюють у нових для себе вузах по всій Україні та 

за її межами, “випадання” з освітнього процесу окремих дітей та цілих класів 

через повітряні тривоги, бойові дії та інші причини, пов’язані з війною. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://vcf.vn.ua/testova-forma-kontrolyu-znan-plyusi-i-minusi-z-dosvidu-roboti-z-testami/
https://vcf.vn.ua/testova-forma-kontrolyu-znan-plyusi-i-minusi-z-dosvidu-roboti-z-testami/
http://osvita.ua/
https://vseosvita.ua/test


В умовах війни та постійних повітряних тривог складно дотримуватись 

сталого розкладу занять.. Тривале дистанційне навчання має відбуватись із 

застосуванням спеціальної онлайн-платформи. Аби студентам та викладачам 

було комфортно і зрозуміло, важливо, щоб така платформа була єдиною для 

всього навчального закладу. Це може бути, наприклад, Google Classroom, 

Moodle, ZOOM або ж розроблена на замовлення закладу освіти платформа. 

Виладачам у свою чергу важливо надавати зворотний зв’язок студентам 

та налагодити систему оцінювання через чіткі критерії, терміни виконання 

завдань. Викладачу варто розділити матеріал на логічні тематичні блоки та 

надавати  максимально чіткі інструкції щодо опанування кожного блоку 

матеріалу та критерії для самостійного оцінювання результату. Для 

діагностування освітніх втрат варто у першу чергу визначити пропущені теми, 

розробити завдання для оцінювання навчальних досягнень, проаналізувати 

результати.. Співпраця педагогів з батьками – важлива складова успіху та 

якості дистанційного навчання . Батьки ж зі свого боку можуть мотивувати 

дітей, підтримувати їх та допомагати організувати самостійну роботу, створити 

умови для самоконтролю і самооцінювання. 

Під час навчання у закладі вищої освіти дистанційне навчання забезпечує 

доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання 

інноваційних технологій. Зроблені посилання на відповідний ресурс і наведено 

інструкцію щодо взаємодії викладача і студента. Практичні заняття 

відбуваються відповідно до розкладу у вигляді відеоконференцій на платформі 

сервісу ZOOM та у вигляді консультацій у додатках Viber і Тelegram. 

Сучасні технології дистанційного навчання можуть класифікуватись як: 

презентаційні; доставки; взаємодії. Презентаційні технології включають: книги 

та друковані матеріали; електронні тексти та публікації; комп'ютерні навчальні 

програми; мультимедіа; телебачення; радіовіртуальну реальність та 

моделювання; електронні підтримуючі системи. Технології доставки 

(синхронні та асинхронні) включають: радіотрансляція; аудіокасети; 

телетрансляція; відеокасети; CD-ROM; DVD (цифрові відеодиски); інтранет, 

https://sqe.gov.ua/yak-zdiysnyuvati-ocinyuvannya-navchalni/


інтернет. Технології взаємодії включають: телеконференції; електронну пошту; 

групову мережу. 

Книги та друковані матеріали  є центральними у системі дистанційного 

навчання. Вони мають безліч переваг – легкі у використанні, легко переносити і 

т. ін. З'явилися два нові типи: друк на вимогу та електронна книга. 

Електронні тексти та публікації- це новий механізм використання 

інформаційних технологій для створення друкованих матеріалів. Поява нового 

типу публікації вимагає створення нових систем, що працюють з методичними 

даними (інформація про інформацію). 

Комп'ютерний тренінг використовує текст та графіку. Нові механізми 

доставки (CD-ROM) дозволяють збільшити доставку інформації за один раз. 

Велику роль відіграють нові засоби стиску аудіо та відео інформації, що 

спрощує доставку інформації. 

Мультимедіа зараз є рух в бік презентації матеріалів у Інтернет. 

Мультимедіа також розвивається як розважальна індустрія.  

Телебачення використовується багатьма навчальними закладами світу як 

засіб інформації. Розміри телепродукції збільшуються та стають більш 

технологічними. 

Радіо використовувалось на початковій стадії розвитку відкритого 

навчання, зараз особливо популярне у тих країнах, де телебачення та мереж 

мало.  

Електронні світи – це зібрати усі ресурси, що потрібні для роботи 

(інформація, тренаж, інструменти) до інтерфейсу користувача. Це надає 

можливість користувачу вирішувати проблеми, що з'являються в процесі 

роботи в незалежній манері. 

Новим напрямком зараз є Інтернет-  радіо, яке може стати 

аудіобібліотекою для користувачів. Другим асинхронним засобом є аудіокасети 

та аудіо CD. Вони широко поширені і на них існують міжнародні стандарти. 

На додаток до відеокасет з'явилися відеодиски, ємність яких у шість разів 

більша, ніж CD-ROM та забезпечує прогляд відеозображення на протязі 3-х 



годин. Такі DVD мають велику кількість переваг для освіти, наприклад, високу 

якість, пошукові можливості, потенційні мультимовні доріжки і т.ін.  

Через Інтернет (on-line) (Internet Based Training) - сервіси Інтернет, такі як 

WWW, FTP, Chat, Telnet, ще більше розширюють можливості дистанційного 

навчання. Учні, яким доступний on-line, можуть самостійно отримувати 

завдання та навчальні матеріали із сервера, шукати додаткову інформацію у 

Інтернет, обмінюватися досвідом з іншими учнями.  

Телеконференції -  термін має велике поширення і включає 

аудіоконференції, комп'ютерні конференції та відеокоференції. 

Відеоконференції мають місце між групами, але на протязі останніх трьох років 

розвиваються відеодошки, що може покращити зв'язок.  

Електронна пошта - найбільш потужна асинхронна технологія, де можна 

посилати листа як окремим адресатам, так і групі людей. Список розсилки 

можна використовувати для виконання спільної роботи при розв'язанні різних 

проблем.  

Телекомунікаційні технології взаємодії дозволяють студентам самостійно 

формувати свій погляд на те, що діється у світі, усвідомлювати багато явищ та 

досліджувати їх з різних точок зору, нарешті, зрозуміти, що деякі проблеми 

можна вирішити тільки сумісними зусиллями. Це елементи глобального 

мислення. Це шлях до пізнання спільності людського буття і еволюції розвитку.  

Можна виділити шість характеристик засобів інформації, що 

використовуються у дистанційному навчанні: символьна система– тип 

символів, що використовуються в засобах інформації для спілкування: текст, 

анімація, звук і т.ін.; доступність - сюди входять необхідні ресурси, вміння та 

навички, що необхідні для ефективного використання; контроль - як впливає 

засіб на студента, шляхи роботи із засобами інформації; реактивність - 

підтримка студентської активності засобами інформації; інтерактивність - дії 

студента для отримання зворотного зв'язку від засобу інформації; адаптивність 

- засіб інформації як забезпечення ситуацій індивідуальних потреб. 



В Україні, незважаючи на економічні труднощі, росте потреба в 

висококваліфікованих спеціалістах. Вища освіта виступає як найважливіший 

компонент культурного і соціально-економічного розвитку людини. 

Дистанційне навчання - це метод, що використовує сучасні технічні засоби 

зв`язку і передачі інформації. Дистанційне навчання представляє собою 

комплекс освітніх послуг, який дозволяє забезпечити гнучкість, доступність, 

модульний принцип, спеціалізований контроль якості навчання, економічно і 

організаційно розділити навчання в одному місці. Дистанційне навчання 

відіграє надзвичайно велике значення у навчанні студентів із вадами, інвалідів, 

сліпих, глухонімих, які не можуть навчатися за звичайною програмою. Воно 

дозволяє самим обирати курси підвищення кваліфікації (можна обирати курси 

навіть із різних систем дистанційної освіти) і темп освіти. 
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ФOPМИ  Й МEТOДИ IНТEPAКТИВНOГO НAВЧAННЯ 

Тexнoлoгiя нaвчaння включaє cукупнicть фopм, мeтoдiв, пpийoмiв, 

методик, зacoбiв, щo дoзвoляють гарантовано дocягти зaплaнoвaного 

peзультaту. Отже,  у цьому контексті форми  й методи, методики  й засоби, 



прийоми навчання є тими структурними елементами,з яких конструюється 

технологія навчання відповідно до цілей та запланованих (бажаних) результатів 

навчального процесу. В ocвiтнiй пpaктицi застосовуються piзнi фopми  й 

мeтoди iнтepaктивнoгo нaвчaння, зокрема, eвpиcтичнa бeciдa, пpeзeнтaцiї, 

диcкуciї,  «мoзкoвa aтaкa», мeтoд «кpуглoгo cтoлу», мeтoд  «дiлoвoї гpи», 

кoнкуpcи пpaктичниx poбiт  з їxнiм oбгoвopeнням, poльoвi iгpи, навчальні 

тpeнiнги, кoлeктивнi виpiшeння твopчиx зaвдaнь, кeйc-мeтoд, пpaктичнi гpупoвi  

й iндивiдуaльнi  впpaви, мoдeлювaння певного виду діяльності aбo cитуaцiй, 

пpoeктувaнняй написання бiзнec-плaнiв, piзниx пpoгpaм, oбгoвopeння 

вiдeoзaпиciв, включaючи зaпиc влacниx дiй тощо. Привертає увагу  технологія  

емпіричного навчання. Вона поєднує сім етапів, які зображують покроковий 

шлях, набуття та розвитку навчального досвідую 

Подібно до інших технологій емпіричного навчання,  в ній робиться 

акцент  

на важливості рефлексії.  Запропонована технологія навчання є не досить 

рухливою, вона може змінюватися та доповнюватися в процесі навчання. На 

етапі планування (підготовки), викладач оцінює готовність студентів до участі  

у навчанні,  а також їх підготовленість дозастосування емпіричної моделі 

навчання та визначає бажані результати: практична перевірка, теоретичне 

узагальнення, спостереження і рефлексія, конкретний досвід обирає відповідні 

методи навчання тощо.  

Другий етап –  етап залучення (початок) є надзвичайно важливим, 

оскільки викладач разом  з студентами намагається створити сприятливий 

психологічний клімат для навчання. Третій етап – етап інтерналізації 

(засвоєння) стосується здійснення процесу навчання, активізації тих, хто 

навчається. Якщо на етапі залучення викладач виконував роль директора, то на 

етапі інтерналізації він стає фасилітатором, який заохочує учнів до активної 

діяльності, допомагає підтримувати мотивацію. Наступні два етапи, рефлексія 

(осмислення) та узагальнення (встановлення зв’язків), часто об’єднуються. На 

них  учням пропонується поміркувати над навчальною діяльністю, встановити 



зв’язки між навчальною та іншими видами діяльності. Важливим аспектом цих 

етапів є критичний аналіз, власні думки.На  шостому етапі (перенесення) учням 

пропонується застосувати отриманні знання, уміння, навички на практиці. 

Наприклад, ті, хто навчається, можуть прийняти участь  у мозковому штурмі 

стосовно проблемних питань на робочому місці. Учні використовують зв’язки, 

встановлені на попередньому етапі, застосовують свої нові знання на робочому 

місці, в своїх організаціях та громадах.На останньому етапі навчальної 

діяльності – етапі подальших дій (оцінка та планування), викладач оцінює 

зміни поведінки, уміння реалізовувати нові знання, ідеї на практиці. Цей етап 

закладає основу для майбутньої навчальної діяльності та подальших змін. 

Інтерактивна побудова технології самоспрямованого навчання враховує вплив 

зовнішніх та внутрішніх чинників на процес навчання, які змінюють його  в 

залежності від ситуації, певних обставин. Таким чином, особливості технологій 

навчання визначаються застосуванням  в освіті андрагогічній моделі навчання, 

андрагогічних принципах навчання;  адаптованісті до потреб, інтересів 

дорослих, які навчаються;  спрямованістю  на задоволення вимог суспільства 

щодо соціалізації, особистісного  і професійного розвитку і саморозвитку 

людини. 

 

СИНЧИЛО Ірина  

викладач загальноосвітніх дисциплін 

Відокремленого структурного підрозділу  

«Оріхівський  фаховий коледж Таврійського державного  

агротехнологічного  університету імені Дмитра Моторного» 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЇ  НАВЧАННЯ 

Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому відбулися вагомі  

зміни у системі  освіти. Одним із  шляхів модернізації освітньої системи 

України є впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних 

технологій і методів. Поняття «інновація» багатогранне та різноманітне, це 



новий підхід до процесу,  творення чогось  якісно нового, або використання 

старого з іншою метою. Настала необхідність переходу від «передачі знань» до 

«навчання вчитися», «навчати жити». Ці зміни потребують розвитку нових 

засобів освіти, педагогічних технологій, які сприяють індивідуальному 

розвитку особистості, творчій ініціативі, навичкам самостійної роботи в 

інформаційних полях, формуванню у студентства  вміння ставити і вирішувати 

завдання для розв’язання проблем, які виникають у житті та професійній  

діяльності. Знання стають дієвою силою  в житті і  праці людини тільки тоді, 

коли вони засвоюються не механічно, а свідомо.  Принципи свідомості у 

навчанні нерідко зводяться до розуміння студентами  того, чого і навіщо треба 

вчитися. Свідоме вчення, це не тільки система правильних логічних операцій, 

що ведуть до засвоєння знань, це також позитивне, серйозне і відповідальне 

ставлення до навчання, розуміння життєвого значення знань. 

Враховуючи умови сьогодення, навчання відбувається у дистанційному 

форматі, що потребує новітніх та сучасних технологій для більш успішного 

здобуття знань. Дистанційне навчання з одного боку, це досить  ерйозний  

виклик  для  всіх сторін освітнього  процесу. Проте  дистанційна  освіта  

спонукає  шукати можливості для залучення  сучасних  технологій  та  пошуку  

нових  методів викладання. 

Заняття під час дистанційного навчання має певні особливості. 

Насамперед, це віртуальна зустріч, а не реальна. Хоч перелаштуватися на 

дистанційне навчання може бути важко, проте новітні методи дають 

можливість викладачу  ненав’язливо та креативно продовжувати освітній 

процес.  

Сьогодні педагогічною проблемою стала відсутність можливості 

традиційного навчання в навчальних закладах. Хоч такі обмеження є 

тимчасовими, та освітній процес не може зупинитися навіть на деякий час. 

Інноваційні методи – це методи, що передбачають зростання ролі 

студента в навчальному процесі, зміщення центру  навчального процесу від 

викладача  до студента; посилення функції підтримки студента, допомоги йому 



в організації індивідуального навчального процесу; можливість зворотного 

зв’язку викладача  з кожним студентом  у процесі використання навчальних 

технологій.  Інноваційне навчання – це процес, який оновлює навчальну 

систему та унеможливлює пасивність студентів  під час заняття. Новітні методи 

допомагають встановити партнерські взаємовідносини між викладачем та 

студентом, що позитивно впливає на процес засвоєння інформації та 

формування соціокультурної компетентності.  

О. Пометун зауважує, що «інновація означає перетворення, новизну, 

трансформацію;  нововведення  передбачає  залучення  чогось справді нового.  

Це  передбачає  залучення  нового в мету й зміст уроку, використання  сучасних  

методів  і форм навчання й виховання, створення колективної  роботи  педагога  

й  студента, поширення нових поглядів на навчання  й на весь освітній процес у 

цілому. Інновації самі не народжуються, вони виникають як результат наукових 

пошуків, спроб, досліджень, передового педагогічного досвіду та 

експериментів». 

Освіта в сучасних умовах відіграє особливу роль у підготовці майбутніх 

фахівців у галузі  техніки, виробництва, економіки, управління.   Реалізація 

інноваційного підходу до навчання  дозволяє підняти на якісно новий рівень 

педагогічний процес, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечує 

психолого - емоційний комфорт і подальшу соціальну адаптованість студентів, 

готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній чи колективній 

діяльності, орієнтує на набуття ключових компетентностей : навчальної, 

культурної, соціальної, професійної.  

 «Усіма можливими способами треба запалювати в дітях палке прагнення 

до знань і до учіння. Прагнення до учіння збуджується самими навчальними 

предметами, методами навчання» - так говорив видатний чеський педагог  

Я.Коменський.   Навчання  стане  творчим процесом, якщо  воно буде  

сплановане  на  творчу діяльність самих студентів, воно не повинно зводитися  

лише  до засвоєння готових  правил  і визначень, а повинно бути справжнім 

процесом «здобуття знань».  Можна виділити групу найважливіших чинників 



активізації навчально-пізнавальної діяльності   студентів,  ефективність  яких  

може  бути підсилена за рахунок застосування у навчальному процесі новітніх 

інформаційних технологій:   розвиток   мотивації,   посилення інтересу до 

навчання, в тому числі до способів здобування знань; розвиток мислення, 

інтелектуальних здібностей студентів; індивідуалізація та диференціація 

навчання;  розвиток самостійності;    надання переваги активним методам 

навчання; підвищення наочності навчання; збільшення арсеналу засобів 

пізнавальної діяльності, опанування сучасними методами наукового пізнання, 

пов’язаними із застосуванням комп’ютерів;  розширення кола задач і вправ, 

проведення практичних робіт у процесі навчання математичним   дисциплінам;  

спрощення та збільшення швидкості доступу  до навчальної  та наукової  

інформації.  

Використання  інноваційних технологій навчання -  не самоціль. Це 

тільки спосіб створення умов, в яких навчаються, залучаються до пізнавально - 

навчальної діяльності студенти. Проблема процесу навчання - це погляд на 

навчання не тільки як придбання знань про світ, але й оволодіння способами 

пізнання цього світу різноманітними особистісними ресурсами, коли людина 

сама планує свою діяльність, вибирає способи активного здійснення своїх 

планів, а не орієнтується тільки на отриманий результат. Знання знецінюються, 

якщо cтудент не володіє методами, способами, засобами пізнання. Сутність 

інноваційного навчання полягає в тому, що викладач організовує пізнавально - 

навчальну діяльність студента таким чином, що він спираючись на свої 

потенційні можливості і вже отримані знання, самостійно розв'язує певні 

ситуації, проблеми в процесі взаємодії «студент - інформація», «студент - 

ситуація» , «студент - знання», «студент - проблеми», «студент - студент», 

«студент - група» і т.д. Слід  підкреслити, що основні функції інноваційного 

навчання: пізнавально - навчальна і корекційна - розвиваюча. Орієнтація  на 

одну з них, або зменшення питомої ваги тієї чи іншої, призводить до 

знецінювання  цього методу  і викликає розчарування у викладачів, так як не 



дає очікуваного результату. Важливим є те, що захопленість формою без 

дотримання дидактичних умов реалізації методу теж не дає результатів. 

 Інформаційні  технології та інновації активно використовують для 

спрощення передачі навчального матеріалу. Нові технології дозволяють 

викладачам «візуалізувати»  цілі лекції, зануривши  студентів у необхідну 

наукову атмосферу. Такі інтерактивні методи допомагають студентам  засвоїти 

матеріал на 45% краще, ніж під час класичного заняття. Враховуючи ці 

фактори, викладачам варто навчитися  впроваджувати  інновації  у  

повсякденну педагогічну практику, для підвищення ефективності  навчального 

процесу. Ось чому можна застосовувати такі інтерактивні форми роботи як  

робота в групах, робота в парах, лото, естафети, бліц-тести, «мікрофон», 

«мозковий штурм», «карусель», «навчаючи – вчусь». Застосування комп’ютера 

з мультимедіа дозволяє вивести сучасне заняття на якісно новий рівень; 

впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; розширювати 

можливості ілюстративного супроводу заняття; використовувати різні форми 

навчання та види діяльності  в межах одного заняття; ефективно організовувати 

контроль знань, вмінь та навичок студентів; полегшувати та вдосконалювати  

розробку творчих робіт, проектів, рефератів. Заняття з комп’ютерною 

підтримкою викликають велику зацікавленість студентів, дозволяють 

урізноманітнити види діяльності, дають можливість ефективно 

використовувати диференційований підхід у навчальному процесі. Комп’ютер 

сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей студентів, а й 

дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш 

наочним і цікавим. Інформаційні технології забезпечують інтенсифікацію 

діяльності викладача і студентів, сприяє розвитку загальної обдарованості, 

посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість 

навчання.   

В цей час можливо та потрібно продовжувати процес навчання за 

допомогою інноваційних методів. Використання інтерактивних методів  є 

необхідним елементом навчального процесу, що сприяє формуванню в 



студентів глибоких теоретичних знань, практичних навичок, стимулює 

конструктивно-критичне мислення, пробуджує інтерес та мотивацію     Отже, 

інноваційні технології - це необхідний інструмент сучасного викладача. У них 

закладено потужний потенціал для підвищення професійної майстерності та 

досягнення мети, поставленої державними стандартами перед системою вищої 

освіти, - підготувати спеціалістів до майбутньої професійної діяльності та 

самостійного життя.  
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СЛУЖЕНКО Ірина, 

викладач української мови і літератури, 

Донбаського державного коледжу технологій та управління 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ  ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ. 

(З досвіду роботи) 

Ідеал сучасного навчання – особистість із гнучким розумом, зі швидкою 

реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями. Тому 

вважаю, що процес формування такої особистості повинен проходити 

повсякчас. 

Як зробити заняття з української літератури не лише пізнавальним, 

інформативним, але й підтримувати у здобувачів освіти зацікавленість 

предметом, бажання вчитися, зробити заняття цікавим, підвищити  мотивацію 

до навчання? – саме такі питання ставлю я перед собою в своїй роботі. 

Шукаючи відповідь на це питання, я дійшла висновку, що зацікавити, 

вмотивувати здобувачів освіти до вивчення предмету можна шляхом уникнення 

одноманітності, шаблонності в роботі, використання таких форм, методів 

навчання, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне 

мислення. Вважаю, що  в першу чергу необхідно орієнтуватися  саме на 

здобувача освіти. Адже саме від того, чи буде у нього бажання вчитися, 

пізнавати щось нове, і буде залежати результат нашої спільної роботи. 

Зацікавити сучасного здобувача освіти читанням величезних параграфів 

сухої теорії – неможливо. Застосування різноманітних способів візуалізації дає 

можливість урізноманітнити навчання на заняттях української літератури. Дуже 

часто сам термін «візуалізація» асоціюється з такими комп’ютерними 

технологіями, як презентація. Та, на жаль, не завжди через недостатнє технічне 

забезпечення  це можливо застосовувати на занятті. Життя вносить свої 

корективи та примушує шукати інші способи.  



Відсутність технічного забезпечення у коледжі не є перешкодою для 

застосування різноманітних способів візуального подання матеріалу. Так, 

наприклад, під час вивчення пригодницького роману І.Багряного «Тигролови» 

здобувачі освіти не просто визначали і називали риси літературних персонажів, 

опрацьовували теоретичні поняття, а представляли їх у вигляді малюнків. 

Мозок краще запам’ятовує щось незвичне, те, що його дивує і те, що нас 

емоційно зачепило.  

                

 

Візуалізована інформація  Л.Українку та її драму-феєрію «Лісова пісня» 

має таку структуру: напрям, жанр, тема/мотив, ідея, герої, сюжет, цитати-

характеристики. Якщо не просто дивитися на інформацію, а щось із нею 

робити, то її у мозку залишиться набагато більше, бо працює ще й мимовільне 

запам’ятовування. 

        

В період вимушеного дистанційного навчання в умовах карантину та під 

час війни  використовую популярну онлайн-дошку Padlet. Її просто опанувати 

та легко застосовувати для навчання. Padlet дозволяє розміщувати на одній 



сторінці різноманітний контент: фотографії, малюнки, аудіофайли, 

відеоролики, нотатки, покликання на інші сайти мережі Інтернет. 

Цей сервіс надає 3 безкоштовні дошки, яких, у цілому, вистачає для 

роботи з групою здобувачів освіти. Можна перейти на платний тариф: один раз 

на місяць з картки будуть списувати невелику суму, оскільки часто і широко 

використовувати можливості Padlet в роботі та для особистих завдань. 

Можливості онлайн-дошки: 

1. Збір інформації на певну тему 

Це мій найбільш популярний вид роботи з онлайн-дошкою. Дуже зручно, 

коли збираєш в одному місці матеріал до теми заняття: портрети і фотографії 

письменника, презентації або відео про його життєвий шлях, цікаві факти з 

життя, аудіокниги програмних творів, афоризми, відомості із вшанування тощо. 

Для прикладу – моя дошка до вивчення творчості Івана Франка «Геній 

галицької землі», яка вміщує матеріал до п’ятьох занять, який можна 

оновлювати та доповнювати. 

 

2. Мапа 

З мапами працюють викладачі історії, географії, але й для філологів вони 

інколи потрібні. Натискаю «Створити Padlet», обираю тип стіни – «Мапа». І 

називаю свою нову дошку «Мандри Коцюбинського», тому що, як відомо, 

однією з найбільших пристрастей Михайла Коцюбинського стали мандри – 

відвідування екзотичних місцин і країв, які зцілювали втомлену душу творця та 

дарували йому матеріал і бажання писати. Програма допомагає позначати 

географічні точки, пов’язані з письменником. Необхідно тільки додати до цих 



точок коротку інформацію і зображення. Тепер можна дати покликання 

здобувачам освіти, аби вони самостійно «мандрували» разом із 

М.Коцюбинським. 

              

 

3. Хронологія 

На Padlet є можливість оформити матеріали у вигляді лінії часу – timeline. 

Чудова функція, коли потрібно відновити важливі дати із життя письменників, 

періодизацію культурних епох. Для прикладу онлайн-дошка з вивчення 

творчості О.П.Довженка. 

 

На мою думку, необхідно використовувати близький для здобувачів 

освіти спосіб онлайн-спілкування в якості інструмента для проведення 

креативних занять у сучасному форматі. 

Сучасному суспільству потрібен не виконавець, а творець, людина, 

здатна жити повноцінним життям в інноваційному просторі сьогодення і своєю 

діяльністю цей простір створювати. Ось чому потрібно більше тренувати свій 

мозок, розвивати фантазію та творчі здібності. Лише творча особистість, 



спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, 

нові напрямки розвитку. 

 

СОРОКА Світлана 

Ржищівський фаховий коледж будівництва та економіки 

Київської обласної Ради 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ 

СЬОГОДЕННЯ 

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, 

запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником  політичної, 

соціально - економічної, культурної та наукової  життєдіяльності  суспільства. 

Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний  

потенціал суспільства. 

Вона  є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, 

забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і 

конкурентоспроможності  держави на міжнародній арені. 

 Актуальним завданням є забезпечення доступності здобуття якісної 

освіти протягом життя для всіх громадян та дальше утвердження її 

національного характеру. Мають  постійно  оновлювати  зміст освіти та  

організація навчально - виховного процесу відповідно до  демократичних 

цінностей, ринкових засад  економіки, сучасних науково - технічних досягнень. 

 На даний момент  основним  завданням викладача  є саме створення  

умов для формування  творчої компетентної особистості, яка буде здатна  

реалізувати свій потенціал  у суспільстві. Тому  актуальним є перехід до 

особистістно - організованого навчання й виховання до найбільш інтерактивних 

методів навчання. 

 В Україні повинні забезпечуватися  прискорений, випереджальний 

інноваційний розвиток освіти, а також створюватися умови для  розвитку, 

самоствердження та самореалізації особистості протягом життя. 



Одним із сучасних методів підвищення засвоєння знань є інноваційні 

технології.  

Упровадження в освітній процес закладів освіти  інноваційних  

педагогічних методів  дає змогу модернізувати  освітню систему. Під 

інноваціями розуміють  нові форми  організації діяльності і управління, нові 

види технологій, які охоплюють різні сфери  життєдіяльності людства.  

Важливим для нашого дослідження  є розуміння того, що інновації  

повинні враховувати  нові суспільно - історичні  умови: « Інноваційні освітні 

процеси - зумовлені  суспільною потребою, комплексні процеси створення, 

впровадження, поширення  новацій і зміни  освітнього середовища , в якому 

здійснюється їх життєвий цикл»[3]. 

Модернізація освіти  України зумовлює організацію  навчання у закладах  

освіти на засадах  новітніх підходів  і здобутків у галузі педагогіки та 

інформаційних технологій, які б врахували  можливості і потреби студентів та 

давали змогу  організувати взаємодію  між усіма учасниками освітнього 

процесу, що передбачає «створення  освітнього середовища,  орієнтованого на 

задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти,  зокрема надання  

можливостей для формування індивідуальної  освітньої траєкторії» [ 2 ]. 

Інноваційний процес за структурою є складним. Часто він не лише 

структурується на послідовні етапи, а й  охоплює  кілька проблемно- смислових 

розгалужень. Тому реалізувати його  належить не одній людині, а й групі, іноді 

масштабним колективам, кожен з яких  покликаний  працювати  задля 

досягнення  єдиної  мети. Для цього потрібно забезпечити  ефективний обмін 

інформацією, тобто  налагодити ефективні комунікації, завдяки яким   

об’єднуються в єдине ціле організаційно - складні соціальні структури, до яких 

можна зарахувати колектив, що реалізуватиме інноваційну педагогічну ідею. 

Тому ініціатори інноваційного  процесу мають заздалегідь  продумати  і 

змоделювати комунікативні канали і механізми, стежити за ефективністю  їх 

функціонування, вносити за необхідності корективи, долати збої,  дбаючи, що 



кожен учасник реалізації  нового знав, що, як і де відбувається, якими є 

проміжні результати, які вносяться зміни і до чого вони зобов’язують[1]. 

Інноваційні методики  навчання об’єднують нові  та ефективні  способи 

навчання, які сприяють інтенсифікації та модернізації  навчального процесу, 

розвивають творчий підхід  й особистісний потенціал здобувачів освіти.  Серед 

інтерактивних методів, форм  і прийомів, що найчастіше використовують  в 

навчальному процесі:  майстер - класи, дискусія між студентами,  аналіз 

помилок, мозковий штурм, ділова гра,  коментування і інш.   

Інноваційні  форми й методи дають  можливість створити  комфортні 

умови навчання, за яких  кожен  абітурієнт  зможе відчути  взаємопов’язану  

діяльність з викладачем.  

Сучасна підготовка студентів неможлива без впровадження в навчальний 

процес  нових технологій, які будуть  не тільки полегшувати  навчання, але й 

посилювати  інтерес до вивчення дисципліни.   

При вивченні тієї чи іншої теми,  викладач повинен  ширше 

використовувати  розбір виробничих ситуацій, практикувати знання на 

виробництві, що дає можливість студенту поглибити свої знання і навички, а 

також їх проаналізувати. Студент повинен знаходити всю необхідну 

інформацію для вирішення складних ситуацій і вміти їх вирішувати. 

Впровадження інноваційних технологій – це не самоціль, основне 

завдання- це формування творчої особистості, здатної до освіти  та навчання 

впродовж  життя, гнучкої у вирішенні проблем,  мобільної, здатної 

комунікувати і приймати рішення, працювати в команді, критично мислити [1]. 

Застосування  сучасних  інформаційних технологій  покращує 

результативність  навчального процесу  в сьоднішніх умовах; підвищує інтерес 

до занять. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ 

В умовах розвитку сучасної педагогічної науки та нових засобів навчання 

вже багато років обговорювалося питання використання дистанційних 

технологій в освітньому процесі. Пандемія Covid-19, а потім й зовнішня агресія 

та воєнні дії з якими стикнулася Україна у 2022 році вивела дистанційне 

навчання за допомогою комп’ютерних технологій із області теоретичних 

вишукувань в практичну площину. У зв’язку з численними проблеми різного 

характеру, що зараз склалися в Україні, неможливістю проводити заняття в 

аудиторіях, особливої актуальності набуває питання організації освітнього 

процесу в умовах онлайн навчання. 

https://zakon/


Питання підготовки педагогічних працівників до життя і роботи в умовах 

технологізації та інформатизації суспільства висвітлено у багатьох роботах 

вітчизняних науковців і закордонних дослідників [1-3]. Зазначені дослідження 

містять матеріали, які пов’язані з використанням Інтернет-технологій, що 

спрямовані на формування інформаційної компетентності викладача. Проте, в 

останні часи все більшої актуальності набувають питання використання 

інноваційних технологій під час дистанційного навчання. 

Серед дієвих способів вирішення проблеми, основним, можна вважати 

процес опанування інформаційного простору, який містить безліч новітніх 

інноваційних технологій й слугує стартовим майданчиком для реалізації ідей, 

що здатні забезпечити розвиток будь-яких галузей та сфер у нашій країні. 

Інформаційні технології в освітньому процесі – це не лише потужний засіб 

навчання, що дозволяє швидко оволодіти інформацією, а й, середовище 

інтерактивної взаємодії представників різних професійних, вікових, й інших 

груп користувачів, незалежно від їхнього місця знаходження. На думку 

багатьох фахівців, інноваційні інформаційні технології дають можливість 

оновити організацію і взаємодію суб’єктів навчальної діяльності, підвищити її 

ефективність шляхом здійснення диференційованого підходу та забезпечення 

формування необхідних професійних компетентностей та особистісних якостей 

випускників вишів [4-6]. 

Усі напрямки професійної підготовки фахівців вищої освіти, в умовах 

дистанційного навчання, в комісії інженерно-будівельних дисциплін, тісно 

пов’язані з навчальним процесом та виробничо-практичною підготовкою 

студентів на професійно споріднених підприємствах. Підвищення рівня 

викладання дисциплін, удосконалення навчальної, навчально-методичної 

роботи є тими технологічними засадами, що дозволяють віддзеркалювати в 

навчальному процесі сучасні наукові досягнення та тенденції розвитку науки у 

різних галузях. Навчання в комісії інженерно-будівельних дисциплін 

проводиться за допомогою новітніх інноваційних програмних і технічних 

засобів, що в рази підвищує його ефективність. Поширення швидкісного 



доступу в інтернет і розвиток інтернет-мереж, застосування мультимедійних 

технологій дозволяє візуалізувати навчальну інформацію і побудувати освітній 

процес таким чином, щоб студент активно взаємодіяв з навчальною системою, 

швидше засвоюючи потрібний матеріал.  

Студенти сьогодні живуть у цифровому світі і для них цілком природним 

є цифрове середовище, яке вони використовують для отримання та обміну 

інформацією. Отже, для них не є проблемою навчатися онлайн дистанційно, 

навпаки вони стають більш самостійними і відповідальними, що підвищує їх 

конкурентоспроможність на ринку праці. Однак, основна мета викладача – 

залучити студентів. Але це може бути складно через величезну кількість 

відволікаючих факторів, з якими стикаються студенти, у поєднанні з обсягом 

матеріалу, який необхідно охопити. Буває важко визначити, що саме треба 

зробити, щоб студенти були зацікавленими, мотивованими та йшли на курс, 

щоб досягти певних цілей. Перефокусування уваги та підтримання 

максимально високого рівня залученості протягом якомога довшого періоду є 

одним із вирішальних факторів, які допоможуть студентам краще зрозуміти 

заняття та лекції та отримати задоволення від них. 

Зараз існує дуже багато он-лайн освітніх платформ для застосування у 

навчанні, які залучають студентів [7, 8]. Однак, частіше, застосовуються лише 

ті, що пропонуються стандартним пакетом Windows. Щоб допомогти 

підвищити рівень залученості, в комісії інженерно-будівельних дисциплін 

застосовують наступні практики, які мають на меті захопити студентів і 

покращити рівень утримання. Так, для показу презентацій створюються дані не 

тільки у PowerPoint, а й у Mentimeter та Genially. Mentimeter – це онлайн-

інструмент для створення інтерактивних презентацій який дуже простий у 

використанні та дозволяє виводить речі на новий рівень [9]. Завдяки цьому 

інструменту заняття або тренінг перетворюється в діалог з аудиторією. Genially 

– сучасний багатозадачний онлайн-сервіс для легкого та швидкого створення 

будь-якого візуального та інтерактивного вмісту який дозволяє створити не 

лише інтерактивні презентації з анімацією та можливістю налаштування, але 



також й інтерактивні зображення, карти, звіти, інфографіку, вікторини, плакати, 

відео та інші категорії, що є важливим для інженерно-будівельних дисциплін 

[10]. Крім того, для залучення студентів до «нудних» або складних тем, що є 

особливо складним, викладачі комісії інженерно-будівельних дисциплін 

застосовують «перезавантаження» шляхом створення веселих і химерних 

елементів живої edtech гри за допомогою онлайн-сервісу для створення 

вікторин, дидактичних ігор і тестів Kahoot! [11]. Але Kahoot! – це не тільки 

розвага для студентів й для викладачів. Незважаючи на те, що він простий у 

використанні та дає гарний огляд відповідей студентів, він дозволяє дуже 

швидко побачити, які питання все ще викликають проблеми та які студенти не 

зовсім розуміють матеріал заняття. 

Також, велику роль в організації практичної складової підготовки фахівців 

відіграє така інновація, як введення завдань з навичками педагогічної діяльності, 

що потребують мозкового штурму знань, набутих протягом попередніх років 

навчання. Для допомоги студентам, попередньо вводиться спеціальна дисципліна 

«Методика викладання», де студенти отримують теоретичні знання, необхідні для 

грамотного ведення занять, розробки навчальної та навчально-методичної 

документації. Саме у цей період відбувається тісна співпраця викладача і 

студента. Це дозволяє визначати фахові переваги студента, його особистісні якості 

та схильності до аналітичної роботи, або до науки, або до вирішення практично-

інженерних завдань.  

Таким чином, інноваційні технології мають значний вплив на освітні 

системи на всіх рівнях. Онлайн-курси, навчальні посібники, освітнє програмне 

забезпечення, інструменти соціальних мереж та інші новітні інноваційні 

технології замінюють традиційне навчання. Усвідомлення впливу інноваційних 

технологій на студентів, викладачів і навчальний заклад має вирішальне 

значення для розробки стратегій і методів управління та використання таких 

технологій в освіті. 
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СТОЛЯРЧУК Валентина  

 викладач фізики, хімії та математики. 

Ржищівський фаховий коледж будівництва та економіки 

 

СПОСОБИ СТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ  НА 

ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ 

 «Пізнавальна діяльність учня найбільш ефективно відбувається в умовах 

проблемних ситуацій, які систематично й навмисне створює вчитель шляхом 

постановки проблемних завдань,запитань, задач. (М. І. Махмутов,  О. М. 

Матюшкін, В. Оконь) 

 Ще давньогрецький філософ Сократ вважав, що поступовий рух 

(розвиток) від незнання до знання має йти самостійним або несамостійним 

розв’язуванням проблем, які виникають або які  ставить педагог - викладач 

перед учнями чи студентами коледжу у ході навчання. Пізніше, в кінці 

минулого – на початку нинішнього століття найістотніші риси проблемного 

навчання знайшли своє виявлення в шкільній практиці у вигляді евристичного 

або дослідницького методу навчання. 

Необхідність розвитку творчих здібностей особистості  зумовила 

інтенсивну розробку ідей проблемного навчання фізики з позицій сучасної  

педагогічної науки. Проблемне навчання характеризується новим, особливим 

видом взаємодії змісту освіти, діяльності викладача та діяльності студентів, 

https://techno.nv.ua/technoblogs/chto-takoe-edtech-10-samykh-hromkikh-ukrainskikh-proektov-v-oblasti-tekhnolohij-obrazovanija-bloh-ariny-khimjak-2492493.html
https://techno.nv.ua/technoblogs/chto-takoe-edtech-10-samykh-hromkikh-ukrainskikh-proektov-v-oblasti-tekhnolohij-obrazovanija-bloh-ariny-khimjak-2492493.html
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коли відомі вже прийоми викладання й навчання застосовують з урахуванням 

логіки пізнавального процесу та закономірностей пошукової діяльності 

студентів коледжу. 

За таких умов діяльність викладача коледжу стає, головним чином, 

спонукаючою, а не інформативною, як це мало місце при пояснювально - 

ілюстративному навчанні, що сприяє більшій самостійності студентів . Як 

найточніше цю думку відтворює вислів Платона про те, що людська голова – 

не посудина, яку треба заповнити, а факел, який треба запалити. 

Як зазначав відомий психолог C. Л. Рубінштейн, з аналізу проблемної 

ситуації, що виникає під час розв'язування теоретичного або практичного 

завдання, починається процес мислення. У ході цього аналізу з'ясовується суть 

невідомого,  якого не вистачає в наявному фонді знань і яке треба знайти в 

результатi виконання завдання, тобто вичленовується і формулюється 

проблема. Але проблемна ситуація переростає в проблему лише тоді, коли її 

приймає об'єкт пiзнання - учень чи студент коледжу. Щоб це відбулося, учневі 

або студентові коледжу треба мати необxідні знання, певні розумові 

можливості і пiзнавальні потреби. 

Якщо належних знань недостатньо, їx треба доповнити тими 

відомостями, яких не вистачає для створення проблемної ситуації. Крім того, 

слід враховувати pізну підготовленість і неоднакові творчі можливості учнів чи 

студентів. В одних випадках, за умови високого розумового розвитку студентів, 

можна обмежитися окремими вказівками, які допоможуть і учневі і студентові 

коледжу самостійно зрозуміти і сформулювати ту чи іншу закономірність, 

спосіб дії, в інших - (у разі недостатньої підготовленості учнів чи студентів 

коледжу) потрібна постійна допомога вчителя, викладача. 

Від уміння створювати проблемні ситуації багато в чому залежить 

дальший хід навчання, зокрема формулювання проблем й пошук її розв'язків. 

Тому в педагorічній літературі  сформульовано відповідні правила. 

Правило 1. Щоб створити проблемну ситуацію, перед студентом слід 

поставити таке теоретичне або практичне завдання, під час виконання якого 



студент має «відкрити для себе» (самостійно або з незначною допомогою 

викладача) нові знання або способи дії, які треба засвоїти. 

Правило 2. Запропоноване  учневі чи студентові коледжу  проблемне 

завдання повинно грунтуватися на тих знаннях і вміннях, якими він вже 

володіє, і відповідати його інтелектуальним можливостям. Завдання має 

містити в собі невідомий студентові елемент знань або спосіб дії і викликати в 

нього потребу засвоїти ці знання. 

Правило 3. Проблемне завдання дається студентові перед поясненням 

навчального матеріалу. Але якщо в студентів для йoго виконання недостатньо 

теоретичної пiдготовки, ці вiдомості потрібно дати заздалегідь. Отже, слід 

розрізняти знання, необхідні для розв' язування завдання, тобто такі, що вже 

сформовані й функціонують у наявному фонді знань учнів або студентів, і 

знання, які треба засвоїти в результаті проблемного навчання. 

Правило 4.  Для того щоб забезпечити проблемне засвоєння системи 

знань або дiй, треба створити послідовну систему проблемних ситуацій, що 

відповідає даній системі знань і  охоплює повністю тему або розділ фізики, що 

вивчається. На piзних етапах засвоєння системи знань проблемні ситуації 

виконують різні дидактичні функції. Перша проблемна ситуація, яка 

створюється на початку вивчення теми, має викликати в студентів пізнавальну 

потребу в засвоєнні загальної закономірності або способу дії. Усі наступні 

конкретні проблемні ситуації викликають потребу не в окремому конкретному 

знанні, а в усій системі засвоюваних знань і дій. Таким чином, система 

проблемних ситуацій відтворює послідовні кроки формування нових знань і 

способів дій, які повинен зробити кожний студент у процесі навчання фізики.  

Правило 5. Засобом створення проблемної ситуації є проблемне завдання. 

Воно результативне лише в тому випадку, коли відповідає тому реальному 

питанню, яке виникає в студентів у процеci виконання ними того чи іншого 

пізнавального завдання. Саме по собі питання, поставлене викладачем, не 

створює проблемної ситуації. Проблемна ситуація  виникає лише тоді, якщо 

студенти усвідомлять проблемне завдання. 



Правило 6. Проблемне завдання може бути теоретичним або практичним і 

в різних навчальних ситуаціях набуває форми запитання, задачі або 

практичного завдання. Одну й ту саму проблемну ситуацію можна створити  

pізними типами завдань. Тому залежно від методичних засобів, які 

застосовуються в проблемному навчанні фізики, можна виділити кілька 

способів створения проблемних ситуацій. Розглянемо iх докладніше. 

У процесі проблемного викладу нового навчального матеpiалу викладач 

іноді звертається до аналізу існуючих в історії фізики   концепцій і теорій, 

розкриваючи і відтіняючи ті суперечності, що виникають при їх застосуванні до 

пояснення того чи iншого фізичного явища або закономірності. Bін немов 

повторює історичний шлях пізнання, яким йшли вчені у відкритті нового. 

Наприклад, під час вивчення будови атома  пояснення та інтерпретація досліду 

Резерфорда можуть  відбуватися як ланцюг заперечень моделі неподільного 

атома Демокріта, «пудингової» моделі атома Томсона і пропозиція планетарної 

моделі атома в її класичному уявленні. 

Протиставлення різних концепцій і теорій, що історично склалися в науці, 

вичленування суперечностей, які виникли при з'ясуванні за їх допомогою 

фізичної суті того чи іншого явища природи або його закономірності – дійовий 

спосіб  створення проблемної ситуації. Але на першому етапі навчання фізики 

він може бути використаний не так часто, оскільки потребує високого рівня 

абстракції і ґрунтовних   знань  фізичних   теорій. Його частіше 

використовують у старших класах або для студентів технікумів чи коледжів, 

особливо під час проблемного викладу матеріалу. 

Одним з найпоширеніших способів створення проблемних ситуацій, 

особливо в ході евристичної бесіди, є запитання. Його успішно використовують 

і в звичайній бесіді,  на різних етапах пояснювально - ілюстративного навчання 

фізики.  

Проблемна ситуація може виникнути в результаті розв’язування задач, 

зокрема тоді, коли знання застосовуються у так званих нестандартних 

ситуаціях, коли пошук розв’язку задачі веде до засвоєння нових знань або 



способів дій. Найтиповішими випадками цього способу створення проблемної 

ситуації є конструкторські й раціоналізаторські завдання. Але можливі й інші 

види завдань, що викликають проблемні ситуації. Наприклад: «Як за 

допомогою барометра – анероїда визначити висоту багатоповерхового 

будинку?», «Як за допомогою алюмінієвого калориметра, терезів і термометра, 

розрахованого на вимірювання температур до 1000 С, приблизно визначити 

температуру мідної кульки, якщо її температура більше 1000 С?» (Дозволяється 

користуватися довідником). Ці завдання розкривають перед учнями і 

студентами нові способи дії: перша – непрямий метод вимірювання висоти за 

значеннями атмосферного тиску, друга  - калориметричний метод визначення 

температури тіл. А також цікаві задачі із використанням запасу міцності: «Якої 

найбільшої  висоти має бути цегляна стіна при умові, що межа міцності цегли 

5٠106 Н/м2, а запас міцності 8? Густина цегли 2400 кг/м3».  

Важливим способом створення проблемних ситуацій є демонстраційний 

фізичний експеримент. Найчастіше його застосовують для того, щоб студенти 

усвідомили суперечності між експериментальними результатами та їх 

теоретичним обґрунтуванням або щоб експериментально встановити фізичну 

закономірність або закон, коли існують труднощі в їх фронтальному 

відтворенні. 

Досить дійовим способом створення проблемних ситуацій на заняттях 

фізики є фронтальний фізичний експеримент, у тому числі лабораторні роботи.  

Методика проведення занять, на яких студенти виконують евристичні 

експериментальні завдання , дещо відрізняється від традиційної. Насамперед це 

виявляється в тому, що результат навчального експерименту є складовою 

уроку. Проблемні лабораторні роботи можна проводити по різному. Найбільш 

поширеною є така їх організація, коли студенти коледжу виконують одне 

завдання, але різного рівня складності. Для того, щоб зробити завдання 

складнішим, дозволимо студентам самостійно планувати експеримент і 

вибирати потрібне для цього обладнання, а також зменшимо попередні 

пояснення викладача до лабораторних робіт, звівши їх лише до інструктивних 



вказівок. Така організація лабораторних робіт застосовується, як правило, під 

час вивчення нового матеріалу, коли всі студенти коледжу мають засвоїти один 

і той самий елемент знання або спосіб дії. 

Такий підхід до лабораторної роботи з метою надання їй проблемності 

іноді видозмінюється: студенти виконують одне загальне завдання, яке формує 

основний зміст поняття, і додаткові проблемні завдання, що розвивають і 

поглиблюють його; вони досліджують нові сторони, але не охоплюють 

принципово нових ознак поняття. У цьому випадку індивідуалізації навчання 

фізики досягають розв’язуванням додаткових завдань. Прикладом такого 

підходу можуть бути фронтальні лабораторні роботи з вивчення послідовного і 

паралельного з’єднання провідників.  

Розглянуті способи створення проблемних ситуацій – найтиповіші для 

проблемного навчання фізики. Доцільність використання того чи іншого 

способу визначається характером суперечності, що лежить в основі навчальної 

проблеми, і логікою навчального процесу. 

При проблемному навчанні фізики логіка викладання обов’язково 

враховує психологію засвоєння навчального матеріалу студентами в умовах 

проблемної ситуації.  

Інноваційні технології - це цілеспрямований системний набір прийомів, 

засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від 

визначення мети до одержання результатів. "Педагогічні технології" пов'язані з 

ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу. 

 Використання нових технологій у навчальному процесі призводить до: 

- розвитку нових педагогічних методів і прийомів;  

- зміні стилю роботи викладачів, розв'язуваних ними завдань;  

- структурним змінам у педагогічній системі.  

Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної 

революції. Основна межа цього етапу – інформатизація всіх сторін життя. 

Освіта є інформаційним процесом і тому використання інформаційних 

технологій із застосуванням комп’ютера особливо важливе. 



Актуальність проблеми використання комп’ютерних технологій при 

вивченні фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки і техніки 

вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Уміле поєднання 

комп’ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики дадуть 

бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних знань з фізики і 

усвідомлення їх практичного застосування. 

Фізика – наука експериментальна, і для її вивчення необхідно 

використовувати досліди. Комп’ютер виступає як частина дослідницької 

установки, лабораторного практикуму, на ньому можна моделювати різні 

фізичні процеси. 

 При проведенні занять фізики та астрономії використовую такі основні 

напрями комп’ютерної техніки: 

• Підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, 

самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи); 

• Мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, 

навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів); 

• Проведення комп’ютерних лабораторних робіт; 

• Контроль рівня знань з використанням тестових завдань; 

• Використання на  заняттях і при підготовці до них інтернет-

ресурсів. 

Як при викладенні теоретичного матеріалу, так і при розв’язуванні задач 

важливим є застосування інтерактивних технологій  

 В інтерактивних методиках акцент переноситься з програми навчання на 

особу учня, студента технікуму чи коледжу, розвиток його компетенцій. Учні і 

студенти технікумів чи коледжів є активними здобувачами знань шляхом 

власних пошуків, експериментів та помилок. Роль вчителя і викладача при 

цьому – допомогти, порадити, створити передумови для активного 

експериментування і пошуків.  
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ТІТОВА Тетяна 

викладач педіатрії, 

ОКУ «ПМФК імені В.О.Жуковського» 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ ПІД ЧАС 

ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

Сьогодні світ неможливо уявити без новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), які активно проникають у всі сфери нашого 

життя. Зростає кількість людей, які працюють у сфері інформаційних 

технологій, комунікацій і виробництва інформаційних послуг, збільшується 

роль інформації, яка постійно оновлюється, у житті суспільства, створюється 



глобальний інформаційний простір, і все частіше йдеться про перехід до 

інформаційного суспільства і необхідність формування  навичок ХХІ століття 

та інформаційної культури [1, с. 34]. 

В умовах змішаного навчання викладачі медичного коледжу намагаються 

урізноманітнити свої методичні рекомендації шляхом створення нових 

інтерактивних технологій, наприклад, створення електронних книг та 

підручників . За допомогою інтернет -  ресурсів завжди є можливість 

вдосконалювати свої знання і  використовувати досвід викладачів інших 

навчальних закладів.  

Наразі широко застосовується створення електронного посібника, який 

можна використовувати як і з метою подання лекційного матеріалу, так і з 

метою використання на практичних заняттях, незалежно від умови їх 

проведення – очно чи дистанційно.  

Педагогічні працівники намагаються використовувати різні сайти та 

платформи для створення електронних збірників та інтерактивних посібників. 

Формування електронної книги на платформі Ourboox більш підходить для 

подання лекційного матеріалу навіть з великою кількістю текстової інформації 

завдяки її формату.  

Встановити програму і скомпонувати матеріал допоможуть різні майстер 

класи, наприклад https://www.youtube.com/watch?v=25CO5WVn9x0. Цей 

посібник може включати текстову і ілюстровану інформацію , медіа – об’єкти, 

посилання на сторонні ресурси, відеоігри тощо. 

Матеріал кожної лекції (або декількох лекцій , тематичного підрозділу  - 

за бажанням викладача) розміщується на сторінках посібника , які 

прокручуються і не обмежені кількістю поданого матеріалу.  Є можливість 

поділитись  створеним посібником в  мережі інтернет,  також в перспективі у 

автора є внесення змін за потребою у вже опубліковану книгу. Програма 

передбачає упорядкування власної бібліотеки зі створених посібників. 

Мультимедійна книга має створюватися на основі принципу відкритості і 

варіативності навчання, принципу поетапності формування знань, умінь і 

https://www.youtube.com/watch?v=25CO5WVn9x0


навичок користувача та інші. «Електронні книги мають такі форми: текстова 

книга; статична ілюстрована книга; книга зі звуковим супроводом; 

мультимедійна книга; інтелектуальна електронна книга; книга-макросвіт; 

телемедіа-книга». [2, с.15] 

Також цікавою і безкоштовною  є  програма Book Creator, за допомогою 

якої можна сформувати інтерактивні навчальні збірники. Ця платформа є більш 

привабливою в тому випадку, коли лекційний матеріал розташований в вигляді 

презентації і є необхідність додати відео   та аудіо файли, медіа-об’єкти, 

кросворди, ребуси. Гіперпосилання є активними лише в Premium форматі, але 

це легко обійти, якщо використовувати замість них  QR коди, які легко 

розпізнаються гаджетами студентів. Також на платформі можна створити 

власну бібліотеку, опублікувати  створені матеріали  і надати посилання всім 

бажаючим ознайомитись та попрацювати з лекційним матеріалом.  

За допомогою такого додатку як Canva 

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/video/ викладач може створити відео файл 

mp4 на базі текстового формату лекції Word або  з PDF. Використання лекцій в 

вигляді перегляду сторінок в автоматичному режимі є більш цікавим для 

студентів, ніж звичайне перегортання  – хоч і в електронному вигляді. 

Для проведення практичних занять звичайні методичні комплекси кожен 

клініцист може перетворити на інтерактивний навчальний посібник  за 

допомогою вебінару для викладачів 

https://www.youtube.com/watch?v=4bTRHPWfvIw. Для цього в текстовому 

документі Word створюється навігація , яка є надзвичайно зручною з метою 

пошуку необхідної інформації.  Під час вебінару показана технологія 

вставлення гіперпосилань на власні матеріали (наприклад, якщо до цієї лекції є 

також і презентація)  або з мережи Інтернет, на відеоматеріали з каналу 

YouTube ; з контролюючої метою використовуються тестові завдання, на які 

також можна перейти за допомогою гіперпосилань, якщо вони розташовані в 

інтернеті, або створюється окрема папка з документами до цієї лекції. Після 

того, як інформаційний матеріал влаштовує автора, цей документ з формату 

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/video/
https://www.youtube.com/watch?v=4bTRHPWfvIw


Word переводиться в PDF формат і створюється електронна книга.  Необхідно 

пам’ятати, що для підготовки студентів до практичного заняття їм слід 

надіслати не тільки сам документ в PDF форматі, але й усю папку, де 

розташовані документи, на які надається гіперпосилання.  

Навчально-методичні вимоги до електронних підручників традиційні, 

хоча мають певні особливості. Серед них важливо виділити науковість змісту 

електронного підручника. Зміст текстового навчального матеріалу повинен 

розкривати ту домінуючу концепцію, яка визнана серед науковців істориків, 

одночасно подаючи альтернативні теорії.  Текстовий матеріал повинен бути 

лаконічним, конкретним, не дублювати матеріал традиційного підручника» [3]. 

Під час  проведення практичних занять викладачі клінічних дисциплін 

застосовують алгоритми практичних навичок, які повинні бути у кожного 

студента. В сучасних умовах дуже складним є момент  придбання таких 

збірників або їх роздрукування, тому можливим є створення міні-сайтів з 

опублікуванням переліку практичних навичок посеместрово та для всього 

курсу клінічної дисципліни.  

Дуже зручним в цьому сенсі є програма TurboSite , за допомогою якого 

кожен викладач, навіть не володіючи знаннями основ програмування, може 

створити простий статичний  HTML – сайт або електронний посібник. Після 

установлення цієї програми за посиланням https://www.softportal.com/software-

16968-turbosite.html   можна легко знайти покроковий зрозумілий майстер клас  

(їх велика кількість, треба підібрати найкращий, наприклад 

https://www.youtube.com/watch?v=km5cT6qyIW0  ) , де розписаний кожен 

момент створення міні-сайту або  посібнику. 

Для застосування він  добре структурований, змістовний, легко знаходити 

кожен алгоритм, який не обмежений ні в текстовому форматі, ні в ілюстраціях. 

Працює як на комп’ютері, так і на будь - яких гаджетах, що є дуже цінним  для 

студентів, які можуть користуватись ним і під час проведення очного 

практичного заняття при виконанні навичок, так і при дистанційному навчанні, 

https://www.softportal.com/software-16968-turbosite.html
https://www.softportal.com/software-16968-turbosite.html
https://www.youtube.com/watch?v=km5cT6qyIW0


коли викладач пропонує переглянути відеоматеріал практичної навички, 

порівняти з алгоритмом і знайти помилки в виконанні або підготовці.  

Таким чином можна підвести підсумок, що якщо викладач бажає 

зацікавити своєю дисципліною студентів, урізноманітнити подання матеріалу 

для опрацювання в домашніх умовах, заохотити здобувачів освіти шукати 

відповіді на питання в мережі Інтернет, а не просто проводити свій вільний час 

в соціальних мережах , то треба тільки знайти можливість пірнути в ту безодню 

інноваційних методів, які пропонує нам сучасний світ. 

Список використаних джерел: 

1.  Морзе Н. Як визначити педагогічну цінність електронних засобів 
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3. Наказ “Про затвердження Положення про електронний підручник”. 
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ФІГОЛЬ Ярина 

викладач біології 

ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж 

ДТЕУ» 

 

ПРОЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Екологія завжди була і є важливою для сьогодення та майбутнього. 

Сучасне суспільство вимагає нових методів виховання: самостійних, 

ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у 

виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань, самостійно 

здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, знаходити правильні рішення 

http://surl.li/dtzjx


у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і в професійних 

ситуаціях.  

Екологічне виховання молоді – це система навчальних і виховних 

процесів, які забезпечують нормальне сприйняття взаємовідносин з живою 

природою, дають можливість гармонійно існувати в природному середовищі 

без шкоди для себе та для нього, формувати у молоді гармонійні відносини з 

довкіллям. 

Сьогодні очевидним є те, щоб включити кожного студента в активну 

діяльність. На занятті має бути  створено навчальне середовище, яке б 

забезпечувало вільний доступ до різних джерел інформації. А найбільш 

перспективним у цьому відношенні є технологія проєктів, що створює умови 

для творчої самореалізації  тих, хто навчається, підвищує мотивацію до 

навчання, формує навички пошуково-дослідницької технології та сприяє 

розвитку інтелектуальних здібностей [1]. 

У ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж 

ДТЕУ» практикується проведення різноманітних заходів, на яких піднімаються 

питання екології: конференції, семінари, круглі столи, де  кожен студент, 

незалежно від базового рівня та індивідуальних здібностей, висловлює свої 

думки та враження щодо екологічних проблем. Використовуються активні 

методи навчання під час практичних занять - рольові ігри та розгляд 

практичних ситуацій (кейс-метод). Під час розгляду практичних ситуацій 

кожен студент отримує опис конкретної практичної ситуації. У ньому 

закладена певна «провокація», яка спонукає до дій, що порушують питання 

екології. Будь-яка відповідь, як правильна, так і неправильна дає матеріал для 

спільного аналізу. Обґрунтування студентом своєї позиції дає розуміння того, 

як він буде поводитись у складних ситуаціях. Аналіз практичних ситуацій 

допомагає розвивати навички групової роботи, вирішувати проблеми та брати 

особисту відповідальність. 

 Під час проведення екологічних занять студенти практикують роботу в 

групах, створюючи проекти. Вони збирають та обробляють інформацію, 



досліджують область, у якій працюють та роблять висновки. Кожна група 

учасників працює над своєю темою. Нами розглянуто безліч актуальних 

проблем: про відходи, про вплив зміни клімату на живу природу, а також 

найбільша увага зосереджується на важливій проблемі нашого міста - 

Бурштинській ТЕС,  яка є потужним джерелом викидів шкідливих хімічних 

речовин в атмосферу, оскільки максимальна зона забруднення повітря сягає 

11км., а сліди від диму вітер переносить на сотні кілометрів [2]. Кожного дня 

ми спостерігаємо пил, який накопичується і забруднює поверхні, у вигляді 

сірих опадів. За цілий рік підприємство викидає понад 170 тисяч тонн 

шкідливих речовин і це майже 83% усіх викидів від стаціонарних джерел 

забруднення в Івано-Франківській області [3].   

 Підсумком такої роботи стає розвиток активної природоохоронної 

позиції студентської молоді, формування  у неї науково-дослідницьких і 

науково-практичних умінь та навичок щодо вирішення екологічних проблем, а 

також умінь ухвалювати рішення і здатності брати на себе екологічну 

відповідальність за стан довкілля.  

В таких умовах формується  громадянин з високим рівнем екологічної 

культури. 

В Бурштині — місті енергетиків, екологічних проблем надзвичайно 

багато. Хай їх вирішують професіонали під пильним оком громадськості. 

А для студентів нашого коледжу пропоную теми для екологічних 

проектів по збереженні природного різноманіття Касової гори чи «Еко-країна: 

зробимо місто чистим». 

 Касова гора – це одна з найцінніших у науковому, природоохоронному 

відношеннях ділянок у західному регіоні України. Рослинність представлена 

екстразональними лучними степами. У травостої виявлено 17 рідкісних та 

зникаючих видів рослин і 15 видів тварин занесених до Червоної книги 

України. 

Проєкт: «Еко-країна: зробимо місто чистим». 



Мета проекту: формування екологічної свідомості серед жителів міста та 

докорінної зміни їхнього відношення до збору сміття для його подальшої 

вторинної переробки та підвищення чистоти у м. Бурштин шляхом створення 

креативного дизайну смітників та проведення інформаційних кампаній серед 

молоді. 

Очікувані результати: 

1. Оформити 15 інформаційних табличок для розміщення їх на смітниках; 

2. Можливість розвинути творчу уяву і екологічну свідомість серед 

мешканців міста. 

3. Привернути увагу до вторинної переробки сміття, а зокрема, процесу 

роздільного сміттєзбирання в місті. 

Інша екологічна проблема: війна в Україні. Вона змусила світ 

принципово інакше подивитися практично на всі проблеми XXI ст. Сьогодні 

стало очевидним, що можливості пристосування до ситуації майже вичерпані, а 

необхідний технологічний прорив можуть забезпечити лише знання, новітні 

технології і нові матеріали. Найбільш актуальною проблемою під час воєнного 

стану в Україні є енергозбереження, адже щоденно відбувається вимкнення 

електроенергії. Тому в коледжі створено проект «Енергозбереження», метою 

якого є : 

формування екологічної культури; 

пропаганда сучасних методів вирішення проблем екології та охорони 

природи; 

впровадження заходів, спрямованих на вирішення проблем 

енергозбереження в рамках коледжу; 

розвиток науково – дослідницької діяльності із проблеми раціонального 

використання енергоносіїв в коледжі; 

активне залучення студентів та працівників коледжу до процесу 

енергозбереження. 

Саме під час створення проєктів всі учасники  є вільними у виборі 

способів і видів діяльності для досягнення поставленої мети. 



Слід зазначити, що метод проєктних технологій позитивно відрізняється 

від інших наявним реальним кінцевим результатом, оскільки студенти не тільки 

визначають екологічні проблеми, а й  пропонують раціональні шляхи їх 

вирішення, що в майбутньому дозволять попередити їх виникнення. Адже 

недарма один із принципів стратегії сталого розвитку звучить так: «Майбутні 

покоління повинні мати ті ж самі ресурсні можливості, що мають нині вже 

існуючі». 

Список використаних джерел 

1. Використання методів проекту для формування екологічної культури – 

Режим доступу [Електронний ресурс]: http://surl.li/dmjjk 

2. Зона забруднення повітря від Бурштинської ТЕС на Франківщині -

Режим доступу [Електронний ресурс]: https://suspilne.media/amp/192129-zona-

zabrudnenna-povitra-vid-burstinskoi-tes-na-frankivsini-skladae-11-km-eksperti/ 

3. Коли сусід — ТЕС: як на Прикарпатті живуть поруч з одним із 

найбрудніших підприємств України – Режим доступу [Електронний ресурс]: 

http://surl.li/dmjor 

 

ХИЖНЯК Інна, 

викладач економічних дисциплін вищої категорії,  

Відокремлений структурний підрозділ «Охтирський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного університету», м. Охтирка 

Науковий керівник – КУРСЬКА Наталія 

 

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ 

МОНІТОРИНГУ 

Одна з умов ефективного функціонування сучасних підприємств – це 

своєчасне реагування на дестабілізуючі виклики зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Дивлячись на досвід зарубіжних країн з ефективною ринковою 

економікою, можна констатувати, що стійка база господарської діяльності 

підприємств ґрунтується на компетентності персоналу. Роль кадрів в 

http://surl.li/dmjjk
https://suspilne.media/amp/192129-zona-zabrudnenna-povitra-vid-burstinskoi-tes-na-frankivsini-skladae-11-km-eksperti/
https://suspilne.media/amp/192129-zona-zabrudnenna-povitra-vid-burstinskoi-tes-na-frankivsini-skladae-11-km-eksperti/
http://surl.li/dmjor


підвищенні конкурентоспроможності підприємства неухильно зростає. Кадри – 

це трудовий колектив, його кількість, професійний склад та кваліфікація, 

знання і навички, досвід і ефективність праці – запорука успішного 

функціонування підприємства. Тому для результативності господарської 

діяльності важливо, щоб підприємства використовували сучасні методи оцінки 

персоналу. 

Питанню оцінки персоналу присвячено багато досліджень вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Теоретичне обґрунтування поняття «оцінка персоналу» 

сформували А. Кібанов [1]. та І. Мігус [2]. Методологічні аспекти оцінки 

персоналу висвітлили О. Грішнова [3] та І.Петрова [4]. 

Отже, на практиці існує незчисленна кількість методів та критеріїв 

оцінки, застосування яких може надати різні, але однаково об’єктивні 

результати. Однак доволі часто науковці не знаходять спільної думки про 

доцільність використання того чи іншого методу та рівень його об’єктивності. 

В сучасних ринкових умовах досягнення стратегічних цілей підприємства 

напряму залежить від вмінь та навиків його працівників. Саме тому одним із 

інструментів моніторингу на підприємстві виступає оцінка персоналу. Адже 

історичний досвід свідчить, що із розвитком організації відбувається зміна та 

розширення підходів до оцінки кадрового складу підприємства. З початку 

оцінка персоналу не виділялася як окремий структурний елемент управління, 

але згодом вона стала важливою складовою управлінської системи, а отже, і 

технології моніторингу. 

Оцінку персоналу можна визначити як цілеспрямований процес 

встановлення характеристик співробітника (знань, навичок, вмінь) і порівняння 

їх з необхідним рівнем, який визначається стратегічними цілями 

підприємства [5]. 

Варто розуміти, що під оцінкою мається на увазі не характеристика 

працівника, а оцінка ефективності його роботи в межах реалізації завдань 

підприємства. Відповідно кожна штатна посада має свої вимоги, тому оцінка 

базується на різних критеріях та еталонах. 



Частою проблемою є небажання самого управлінського апарату 

здійснювати оцінку співробітників. Це виникає через страх створити 

психологічну напругу в колективі. Нерідко самі працівники проти того, щоб їх 

оцінювали, адже не вірять в об’єктивність або побоюються не відповідати 

відповідним критеріям та завчасно прогнозують для себе негативні наслідки.  

Для боротьби з цією проблемою необхідно ґрунтовно підійти до 

реалізації процесу оцінки, здійснити роз’яснювальну роботу та обрати 

найбільш підходящі для сугубо конкретного підприємства методи. 

Одним із методів оцінки виступає атестація співробітників. В перспективі 

вона дає можливість управлінському апарату співставити цілі та потреби 

працівників із цілями підприємства, встановити відповідність вмінь та навичок 

персоналу стратегічним потребам організації. Результатом реалізації цього 

методу є розроблення методичних рекомендацій та навчальних інструкцій для 

персоналу. 

Наступним методом оцінки персоналу виступає довільна усна або 

письмова характеристика один одного. Працівники мають можливість описати 

та охарактеризувати роботу інших. Звичайно, такий метод не завжди є 

об’єктивним, адже не кожна людина згодиться писати правду про іншого, 

навіть, якщо це буде анонімно. Також час, затрачений на збір, обробку та аналіз 

даних під час реалізації цього методу інколи необґрунтовано довгий. 

Важливим методом оцінки є опис та характеристика роботи, яку 

працівник виконав за певний період своєї трудової діяльності на поточному 

підприємстві. Це допоможе співставити внесок робітника у реалізацію спільної 

мети компанії. 

Серед кількісних методів найбільш поширеним являється бальний метод. 

Для реалізації бального методу слід сформувати опитування та встановити 

відповідні бали та шкалу оцінювання. В результаті набору працівником певної 

кількості балів експертним шляхом встановлюється відповідність тій чи іншій 

посаді, адже певні характеристики можуть мати різну питому вагу для різних 

посад. 



Похідним від цього методу виступає метод сумарних оцінок, він 

заключається у визначенні частоти прояву тієї чи іншої характеристики у 

співробітника. Отримані дані виражаються в коефіцієнтах та ранжуються. У 

відповідності до сформованого рейтингу та цілей оцінки формуються висновки 

та рекомендації. 

Не варто забувати, що для цілковитої об’єктивності результатів 

оцінювати необхідно не лише обслуговуючий чи робітничий апарат, а й 

управлінський. Це надасть можливість керівництву адекватно проаналізувати 

реалізацію методів управління та отримати інформацію щодо її ефективності. 

Оцінку персоналу необхідно розглядати як можливість відкритого 

обговорення трудової діяльності співробітників та вибір шляхів вдосконалення 

цієї діяльності. Метою оцінки є визначення якою мірою працівники досягають 

очікуваних результатів та чи відповідають займаній посаді. Реалізація оцінки 

дозволяє виявити професійний потенціал та розподілити конкретну працю між 

найбільш принагідними до неї співробітниками. 
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ХОХЛОВА Тетяна 

викладач економіки, 

Слов’янського енергобудівного фахового коледжу 

 

СТАРТАПИ ЯК ПРИКЛАД АКТУАЛЬНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ 

СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Термін «стартап» в наш час стає все більш популярним та, відповідно, 

з'являється в нашому житті все частіше. Кожен з нас хоча б раз стикався з цією 

назвою на форумах або інформаційних порталах. У повсякденному житті цей 

термін став зустрічатися настільки часто, що багато хто почав цікавитися, що 

це таке і як можна заробити з його допомогою. Це стосується не тільки 

дорослих, які мають певний запас вмінь та ідей, але й студентів, та навіть 

школярів. 

На жаль, не всі повністю розуміють, що цей термін означає та що він із 

себе представляє. Дехто розуміє під стартапом певні способи заробітку 

притаманні тільки діяльності в інтернеті, інші – під такою назвою можна 

позначити взагалі будь-який бізнес проект. 

Цей термін вперше з'явився в 1939 році в США. Тоді Девід Паккард і 

Вільям Хьюлетт розробили одну ідею і назвали її startup, що в перекладі з 

англійської мови означає «запуск, старт». З того часу заснована компанія 

розвивалася, і тепер вона відома майже всім – HP, як бренд, що виробляє 

комп'ютерну та іншу оргтехніку. 

Простими словами, стартап – це короткостроковий проект, що реалізує 

бізнес ідею відповідно до сучасних потреб суспільства, проект, метою якого є 

швидкий розвиток і отримання прибутку в даний момент часу. Таким чином, 



під стартапом краще розуміти саме нові технології, що раніше не 

застосовувалися, але мають місце в майбутньому. Ще одна істотна відмінність 

стартапу – інвестори вкладають свої гроші саме на етапі зародження, а не тоді, 

коли бізнес вже став успішним. За фактом, інвестори вкладають свої гроші саме 

в ідею, яка має досягти успіху в майбутньому. 

В нашій країні ця сфера поки що не так сильно розвинена, як на Заході. І 

якщо на Заході така діяльність давно стала нормою, то вітчизняні стартапери з 

великою вірогідністю можуть зіткнутися з дуже поширеними проблемами. 

Першою є грошова проблема. Вона виникає ще на перших етапах 

зародження стартапу. У нашій країні знайти інвесторів часом навіть не можуть 

ті підприємці, які вже зарекомендували себе з точки зору відмінною репутації. 

Що вже говорити про новачків. 

Друга проблема полягає в тривалій реалізації. Якщо він так і не почав 

приносити прибуток, то його закривають.  

Будь-який бізнес має кілька етапів розвитку. Вони не є чіткими й 

залежать від мети, сфери діяльності та інших факторів. 

Зародження – на цьому етапі ідея тільки з'являється в умах людей, які 

хочуть в майбутньому з її допомогою зробити життя ще краще і комфортніше, 

ніж раніше.  

Становлення (по-іншому її ще називають посівної стадією) – в цей 

момент вже є команда, кожен член якої чітко знає всі свої обов'язки та 

завдання, а також готовий приступити до їх втілення в швидкі терміни. Є план 

дій, інвестори, також вже зроблені перші кроки в рекламі майбутнього проекту. 

Найголовніше завдання на цьому етапі – це пошук додаткових джерел 

фінансування та вдосконалення самої системи. Саме цей етап є найскладнішим.  

Ранній розвиток проекту (ще називається Alpha-версія) – на даному етапі 

вже є повноцінна компанія. Вона стабільно приносить прибуток, займає свою 

конкретну нішу на ринку. Люди користуються її продукцією і навіть з'явилися 

постійні покупці. Основним завданням для компанії стає остаточне формування 



послуг та продукції, виявлення недоліків, помилок і повне їх усунення в 

наступних випусках товарів. Загалом, доведення процесу до досконалості.  

Розширення (інша назва цього етапу – Вeta-версія) – компанія вже 

отримує свій чистий прибуток. Рекламна програма відпрацьована детально, все 

злагоджено і готово до наступного етапу – розширення обсягів продукції, що 

випускається на ринок продукції. Саме зараз відкриваються нові магазини для 

впровадження продукції в масове виробництво, полягають нові контракти на 

реалізацію та поставку товару тощо. Що стосується інвестицій, то на цьому 

етапі вже пора обмежувати венчурні фонди, а більше укладати договори з 

майбутніми партнерами.  

Зрілість – стартап перетворюється вже в готовий і широкий бізнес, який 

приносить більший прибуток. Це вже не компанія з кількох молодих осіб, а 

повноцінна корпорація, яка має практично лідируюче місце на ринку в 

конкретній галузі.  

Джерела фінансування стартапів – це окреме важливе питання. Часто 

трапляються такі ситуації, коли з'явилася унікальна ідея, а грошей на її втілення 

зовсім немає. Це є поширеною проблемою саме стартаперів, у яких свіжий і 

сучасний погляд на життя, але не вистачає грошей не те що на втілення ідей, 

стартапів, а часом і зовсім на життя.  

Існує сім найефективніших способів отримання грошей для своїх старпап 

проектів. 

Особисті гроші – найчастіше ці кошти використовуються на самих ранніх 

етапах зародження стартапу, коли з'явилася тільки одна ідея, бізнес план ще не 

розроблений (ну або тільки на початковій стадії розробки).  

Друзі та родичі – до такої матеріальної допомоги стартапери вдаються на 

наступному етапі. Витрати вже набагато більше, ну а першого прибутку поки 

що не видно.  

Краудфандінг – цим словом називається народне фінансування. Тобто, 

організовуються якісь заходи, на яких відбувається добровільний збір коштів, 

благодійність. Люди за бажанням віддають певну суму на розвиток проекту, 



при цьому, не вимагаючи нічого натомість. Найпоширенішою формою 

краудфандінга є збір коштів через інтернет.  

Банківський кредит – найостанніше, на що вам краще розраховувати. На 

перших порах у стартаперів та так великі витрати, не варто збільшувати їх 

високими відсотками за банківськими вкладами.  

Бізнес-ангели – незалежні інвестори та вкладники, які погоджуються 

вносити кошти ще на самих ранніх етапах розвитку проекту.  

Держава – іноді в розвитку бізнесу можна розраховувати на підтримку з 

боку держави. Хоч останнім часом воно і не особливо охоче дарує грошові 

кошти для розвитку малого підприємництва. Особливо вітаються ті проекти, які 

в майбутньому сприятимуть поліпшенню умов життя країни. 

Венчурний фонд – це словосполучення утворилося від англійського слова 

venture, що в перекладі означає ризикована справа. Це спеціалізовані фонди, які 

спочатку створені для інвестування в ризиковані проекти.  

До ідей для стартапу з мінімальним вкладенням можна віднести цілий 

ряд. Наприклад, власний канал на YouTube. Якщо ви творча людина, у вас 

багата фантазія, і ви вміти знімати якісні відеоролики, то можете спробувати 

стати популярним відеоблогером. Тематика може бути найрізноманітнішою. 

Найголовніше, щоб вона була цікавою, захоплюючою або корисною. 

Ще один приклад – інтернет магазин. Тут вам не обов'язково відкривати 

свій власний інтернет магазин. Можна займатися перепродажем товарів від 

інших виробників. Особливо популярна ідея перепродажу товарів з Китаю з 

високою націнкою. 

Наступна – ЕКО продукти (екологічно чисті продукти). Багато людей в 

сучасному суспільстві вважають за краще купувати саме ті продукти, які не 

мають в складі різних ГМО добавок або інших підсилювачів смаку.  

Автомати з продажу – також є відносно простою в реалізації ідеєю. Тут 

можна продавати все, що завгодно: одноразові товари, напої, продукти 

харчування та багато іншого, на що у вас вистачить фантазії. Головне, щоб це 

було затребувано.  



Мобільні додатки – для втілення в життя необхідно мати певні навички, 

але якщо такі є, то створити продукт не складе ніяких труднощів. Залишається 

тільки придумати ідею і приступити до її реалізації. Багато подібних стартапи 

скуповуються такими великими гігантами, як Apple або Google за величезні 

суми. Але пам'ятайте, що ваша ідея повинна бути унікальною і цікавою! 

Консультації по Скайпу або за допомогою інших додатків. Якщо ви 

володієте певними навичками та є фахівцем в будь-який затребуваній сфері, то 

можете вести подібні консультації. Це буде зручно не тільки вам, але і вашим 

клієнтам. Так як немає необхідності їхати на транспорті на інший кінець міста. 

Створення та перепродаж сайтів. Такі проекти займаються створенням 

сайтів з нуля і подальшим перепродажем їх іншим зацікавленим покупцям. 

Можна також купувати готовий сайт, зайнятися його просуванням і SEO 

оптимізацією, а після перепродати за дорожчою вартості. 

У сучасному світі стартапи перетворилися в справжню прибуткову 

індустрію. Але важливо пам'ятати про те, що близько 70% від всіх проектів 

приречене на провал вже в перший рік своєї діяльності. Решта, в другий рік або 

довше. І тільки 5-10% зможуть стати успішними і дати інвесторам величезний 

прибуток, заради якої вони і погодилися піти на такі величезні ризики. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

БІОЛОГІЇ 

Стаття присвячена використанню інноваційних методів і технологій 

навчання в біологія, що включає самостійне навчання та мультимедійні 

програми. Розглянуто особливості, складність, застосування інноваційних 

програмних засобів в організація навчального процесу. Особлива увага 

приділяється використанню інноваційних технологій на уроках біології. 

The article is devoted to the use of innovative teaching methods and 

technologies in biology, which includes self-study and multimedia programs. 

Features, complexity, application of innovative software tools in the organization of 

the educational process are considered. Special attention is paid to the use of 

innovative technologies in biology lessons. 

Ключові слова: інноваційні методи навчання, самостійне навчання, 

мультимедійні програми. 

Keywords: innovative learning methods, independent learning, multimedia 

programs. 

Актуальність дослідження. Оцінюючи сучасний стан біологічної освіти, 

можна відзначити позитивні тенденції розвитку освіти в нашій державі, 

зокрема: завершення роботи над транснаціональними стандартами початкової 

школи, створення банку національних підручників, розвиток відвідування 

школи, концепція та реалізація профільного навчання в загальноосвітній школі, 

розробка концепції підвищення якості природничо-математичної освіти, 

використання різних форм державної підсумкової атестації, створення 

програми розвитку електронних засобів навчання, розвиток системи роботи з 

обдарованою учнівською молоддю. На сторінках фахових видань 



висловлюються пропозиції, які можна узагальнити в кількох аспектах: зміст 

освіти, методика викладання біології, організація навчання з використанням 

інноваційних технологій, удосконалення роботи про підвищення професійної 

майстерності вчителя біології в системі післядипломної освіти. 

Сучасний етап розвитку суспільства несе низку принципово нових 

проблем, зумовлених політичними, соціально-економічними, ідеологічними та 

іншими факторами, з яких слід виділити необхідність підвищення якості та 

доступності освіти. Одним із ефективних шляхів вирішення цих проблем є 

комп’ютеризація освіти. Удосконалення технічних засобів зв’язку призвело до 

значного прогресу в обміні інформацією. 

Поява нових інформаційних технологій, пов’язана з розвитком 

комп’ютерних медіа та телекомунікаційних мереж, дозволила створити якісно 

нове інформаційно-освітнє середовище як основу для розвитку та 

вдосконалення системи освіти. 

Актуальним у викладанні біології сьогодні залишається вибірковий 

програмований матеріал.  

Мета дослідження. Дослідити особливості використання інноваційних 

технологій на уроках біології. 

Виклад основного матеріалу. Перед науковцями, розробниками програм і 

підручників стоїть досить складне завдання: як вибрати найважливіше і при 

цьому не перевантажити учнів другорядним матеріалом. А отже, очевидна 

нагальна потреба суттєвого оновлення змісту частин шкільного курсу 

«Біологія». Йдеться про наповнення програм новітньою науковою інформацією 

(особливо про рівні організації матерії, досягнення молекулярної біології, 

методи наукового пізнання в біології, посилення загальнокультурної складової 

змісту), а також наближення цього змісту до життя, практичної діяльності. 

Інновація (англ. Innovation - нововведення) – впровадження нових форм, 

методів і навичок у сферу навчання, освіти і науки. В принципі, інноваціями 

можна вважати будь-яку соціально-економічну інновацію, поки вона ще не 

набула масового, тобто серійного поширення.  



Головна мета інноваційних освітніх технологій – підготувати людину до 

життя в суспільстві, що постійно змінюється і розвивається, сформувати її 

здібності до саморозвитку. Суть такого навчання полягає в орієнтації 

навчального процесу на потенційні можливості особистості та їх реалізацію [4].  

Освіта має розвивати механізми інноваційної діяльності, знаходити 

креативні шляхи вирішення життєво важливих завдань, сприяти перетворенню 

творчості на норму повсякденного життя людини, застосовну в усіх сферах її 

діяльності.  

Метою інновації є якісна зміна особистості студента порівняно з 

традиційною системою. Це стає можливим завдяки впровадженню в 

професійну діяльність якісно нових дидактичних і освітніх програм, що 

передбачають вирішення педагогічних завдань. Розвиток здатності мотивувати 

дії, самостійно орієнтуватися в отриманій інформації, формування творчого 

«нестандартного» мислення, розвиток дітей шляхом максимальної реалізації 

їхніх природних здібностей, використання останніх досягнень науки і практики 

є основними цілями інноваційної діяльності є також технологічні 

мікроструктури: прийоми, ланки, елементи тощо [5].  

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання 

відносяться: 

 

Рис.1 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

Інтернет-технології

Мультимедійні програмні засоби

Офісне та спеціалізоване програмне забезпечення

Електронні посібники та підручники,

Системи дистанційного навчання (системи 
комп’ютерного супроводу навчання)



Вишикуючись у логічний технологічний ланцюжок, вони утворюють 

цілісну педагогічну технологію (технологічний процес).  

Технологічна схема – умовне зображення технології процесу, що 

розбиває його на окремі функціональні елементи і позначає логічні зв’язки між 

ними. Технологічна карта – опис процесу у вигляді поетапної, покрокової 

послідовності дій ( часто в графічній формі) із зазначенням використаних 

засобів. Для реалізації пізнавальної та творчої діяльності учня в навчальному 

процесі використовуються сучасні освітні технології, які дають змогу 

підвищити якість освіти, ефективніше використовувати навчальний час та 

зменшити частку репродуктивної діяльності. учнів за рахунок скорочення часу, 

відведеного на виконання домашніх завдань [1, c.18]. 

Інтерактивні технології будуть отримувати все більше визнання і 

використовуватимуться при викладанні різних навчальних дисциплін. 

Інтерактивна взаємодія передбачає оперативний зворотний зв’язок у реальному 

часі між людиною або між людино-машинними системами (ІКТ).  

«Дитяча природа вимагає ясності». Цю вимогу легко задовольнити в 

рамках інформаційно-комунікаційних технологій. Урок з використанням ІКТ є 

якісно новим типом уроку. Враховуючи специфіку викладання предмету 

біологія, вікові та психологічні особливості учнів, на уроці є багато наочності. 

Як правило, усі таблиці та плакати з зразковим матеріалом до уроків були 

об’ємними та фізично молярними, тому наявність комп’ютерних програм. які 

можуть замінити цілий кабінет таблиць, це дуже велика допомога вчителю в 

підготовці та проведенні сучасних цікавих, нестандартних уроків. 

 Інтерактивні технології сьогодні набувають все більшого визнання і 

використовуються при викладанні різних навчальних дисциплін. Інтерактивна 

взаємодія передбачає оперативний зворотний зв’язок у режимі реального часу 

між людиною та людиною або між людино-машинними системами (ІКТ). 

«Дитяча природа вимагає наочності», цю вимогу легко виконати за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій.  



Урок з використанням ІКТ – це якісно новий вид уроку. Враховуючи 

специфіку викладання предмету біології, вікові та психологічні особливості 

учнів, на уроці має бути багато наочності. Як правило, всі таблиці та плакати з 

ілюстративним матеріалом до уроків давно фізично та морально застаріли, тому 

наявність комп’ютерних програм, які можуть замінити цілий кабінет 

навчальних таблиць, є великою підмогою для вчителя у підготовці та 

проведенні сучасного цікавого, нестандартного уроку. 

Проектне навчання – це «один із варіантів продуктивного навчання, 

метою якого є не отримання узагальнених знань і не проходження навчальних 

програм, а використання, розвиток і збагачення власного досвіду учнів та їх 

уявлення про світ»[ 3]. 

Основою методу проектів є розвиток пізнавальних, творчих здібностей 

учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в 

інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. Метод проектів 

завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, 

групову, яку учні виконують протягом певного часу. Такий підхід органічно 

поєднується з кооперативним методом навчання [6, c.403].  

Висновки. Розвиток дитини стає ключовим визначенням навчання. 

Вивчення біології в школі спрямоване не тільки на отримання певного обсягу 

знань, а й на розвиток особистості учня. Побудова навчального процесу з 

урахуванням потреб здібностей кожного учня можлива лише за умови 

використання нових освітніх технологій. При використанні нетрадиційних 

освітніх технологій, які дозволяють учневі брати безпосередню участь у 

побудові навчального процесу, можливо використовувати і здійснювати міцне і 

свідоме засвоєння змісту навчальних предметів розвивається логічне мислення, 

творча активність, вміння учнів працювати самостійно. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

У зв’язку з пандемією COVID-19,а в по дальшому через бойові дії на 

території України ми були змушені перейти на дистанційну форму навчання.  

Популярність дистанційної освіти в останні роки різко зросла. Ця форма 

навчання є найбільш гнучкою та доступною для багатьох бажаючих отримати 

знання. Багато сказано на користь дистанційної освіти, і, мабуть, не менше про 

недоліки подібної форми навчання. 

Серед суттєвих переваг дистанційної форми навчання можна відзначити 

наступні: 



• Можливість навчатися у будь-який час. Студент, який 

навчається дистанційно, може самостійно вирішувати, коли і скільки часу 

упродовж семестру йому приділяти на вивчення матеріалу. Він будує для себе 

індивідуальний графік навчання. 

• Можливість навчатися в будь-якому місці. Студенти можуть 

вчитися, не виходячи з дому чи офісу, перебуваючи у будь-якій точці планети. 

Щоб приступити до навчання, необхідний лише комп'ютер з доступом в 

Інтернет. Відсутність необхідності щодня відвідувати навчальний заклад - 

безсумнівний плюс для людей з обмеженими можливостями здоров'я, для 

проживаючих у важкодоступних місцевостях, батьків з маленькими дітьми. 

• Можливість навчатися у своєму темпі. Не обов’язково навчатися 

у тому ж темпі, що й інші студенти. Студент завжди може повернутися до 

вивчення більш складних питань, кілька разів подивитися відео-лекції, 

перечитати переписку з викладачем, а вже відомі йому теми може пропустити. 

Головне, успішно проходити проміжні та підсумкові атестації. 

• Доступність навчальних матеріалів. Доступ до всієї необхідної 

літературі відкривається студенту після реєстрації в системі дистанційного 

навчання, або він отримує навчальні матеріали електронною поштою. Зникає 

проблема нестачі чи відсутності підручників, навчальних посібників чи 

методичок. 

• Мобільність. Зв'язок з викладачами  здійснюється різними 

способами: як on-line, так і off-line. Проконсультуватися з викладачем за 

допомогою електронної пошти іноді ефективніше та швидше, ніж призначити 

особисту зустріч при очному або заочному навчанні. 

• Навчання в спокійній обстановці. Проміжна атестація студентів 

дистанційних курсів проходить у формі on-line тестів. Тому в студентів менше 

причин для хвилювань. Виключається можливість суб'єктивної оцінки: на 

систему, яка перевіряє правильність відповідей на питання тесту, не вплине 

успішність студента з інших предметів, його соціальний статус та інші 

чинники. 



• Індивідуальний підхід. При традиційному навчанні викладачеві 

досить важко приділити необхідну кількість уваги всім студентам групи, 

підлаштуватися під темп роботи кожного. Використання дистанційних 

технологій підходить для організації індивідуального підходу. Крім того, що 

студент сам обирає собі темп навчання, він може оперативно отримати у 

викладача відповіді на виникаючі питання. 

• Дистанційна освіта дешевша. Якщо порівнювати вартість 

навчання на заочній і дистанційній формах навчання, то дистанційна скоріш за 

все буде дешевшою. Студенту не доводиться оплачувати дорогу, проживання, а 

у випадку з зарубіжними вузами не потрібно витрачатися на візу і закордонний 

паспорт. 

• Зручність для викладача.  Викладачі, що займаються 

педагогічною діяльністю дистанційно, можуть приділяти увагу більшій 

кількості студентів і працювати, навіть перебуваючи у відрядженні чи на 

конференції за кордоном.. 

Разом з тим, дистанційне навчання не позбавлене і ряду недоліків: 

• Необхідна сильна мотивація. Практично весь навчальний матеріал 

студент-дистанційник освоює самостійно. Це вимагає достатньої сили волі, 

відповідальності і самоконтролю. Швидше за все, ніхто його підганяти чи 

заохочувати до навчання не стане. Підтримувати потрібний темп навчання без 

контролю з боку вдається не всім. 

• Нестача практичних вмінь та навиків. Досить проблемно якісно 

організувати дистанційне навчання за напрямами підготовки та 

спеціальностями, на яких передбачена велика кількість практичних занять. 

Навіть найсучасніші комп’ютерні тренажери не замінять майбутнім 

менеджерам «живої» практики. 

• Дистанційна освіта не підходить для розвитку 

комунікабельності. При дистанційному навчанні особистий контакт студентів 

один з одним і з викладачами мінімальний, а то і цілком відсутній. Тому така 



форма навчання не підходить для розвитку комунікабельності, впевненості, 

навичок роботи у команді. 

• Проблема ідентифікації студента. Поки найефективніший спосіб 

простежити за тим, чи студент самостійно здавав іспити чи заліки, - це 

відеоспостереження, що не завжди можливо. Тому на підсумкову атестацію 

студентам доводиться особисто приїжджати до вузу або його філії. 

 

ШЕВЧЕНКО Олена 

викладач математики 

Красноградського аграрно - технічного  

фахового коледжу 

 імені Ф.Я. Тимошенка 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ 

Під час впровадження Smart-технологій  у систему підвищення 

кваліфікації педагогів необхідно враховувати такі принципи: 

–поєднання (Smart-технологія повинна поєднуватися  з традиційним, 

доповнювати і збагачувати його); 

–розумність (вибір Smart-технології визначається для кожної конкретної 

навчальної події  з урахуванням його специфіки, цільової аудиторії, авторства  

тощо); 

–економічність (Smart-технології повинні економити гроші, ресурсиі час 

для всіх його учасників); 

–етапність (впровадження Smart-технології розумно здійснювати 

поетапно  в системі підвищення кваліфікації педагогів, плавно інтегруючи його  

в поточний процес, поступово  розширюючи сфери застосування та регіони); –  

креативність (вибір конкретних методів, прийомів, форм подачі матеріалу при 

Smart-технології вимагає творчого підходу, роботи команди однодумців); 



–  комунікативність (можливість безпосереднього спілкування, 

оперативність подання інформації, віддалений контроль стану процесу, 

швидкого доступу до освітніх ресурсів, розташованих на віддаленому сервері, а 

також можливість онлайн комунікацій віддалених користувачів при виконанні 

колективного навчального завдання); 

–продуктивність користувача різко зростає під час автоматизації 

нетворчих, рутинних операцій пошуку необхідної інформації і, відповідно, 

збільшується ефективність навчальної діяльності. впровадження Smart-

технологій під час короткотривалих курсів системи підвищення кваліфікації 

педагогів передбачає розв’язання таких завдань:  

– побудова інфрактруктури для реалізації Smart-технологій; 

– побудова стандартних платформ для Smart-технологій; 

– проведення навчання педагогів у спеціально обладнаних Smart-класах; 

–планшети, електронна дошка повинні бути з’єднані, щоб забезпечити 

зручну роботу  в класі для миттєвої передачі даних  з дошки або планшета 

вчителя на пристрої тих, хто навчається; –  посилення ІКТ-компетенцій 

педагогів для подальшого навчанняв електронному середовищі зі Smart-

пристроями; 

– забезпечення Smart-пристроями (планшети типу Galaxy Note, Galaxy  

Tab, Ipad, Ipad mini; мобільні телефони з додатковими 

функціямикомп’ютера, портативні комп’ютери з функціями телефону на базі 

операційних систем Android, IOS, Windows Phone і інші з можливістю 

завантажувати і видаляти програми); 

– проведення навчання на базі бездротового інтернету з розширенням 

впливу мобільного навчання; 

– побудова траєкторії індивідуального освітнього маршруту професійного 

розвитку, що відображає особисті здібності, талант і креативність педагогів; 

– перехід до активного навчання з найбільшою ефективністю отримання 

знань наданого контенту в інтернет– застосування нового методу викладання  

«Flipped Classroom»  –  це традиційне «перевернуте навчання»; 



– створення гнучкого навчання  в інтерактивному освітньому середовищі, 

об’єднуючи організації освіти і професорсько-викладацький склад  з метою 

спільної освітньої діяльності в мережі «Інтернет»  на базі загальних стандартів, 

угод і Smart-технологій; –  підтримка послуг двостороннього режиму: на одній 

платформі той,  

хто навчається вибирає різні послуги; 

– проведення грамотних онлайн уроків зі створенням завдань для  

онлайн системи оцінювання; 

– розвиток тренінгових курсів та поліпшення освітнього середовища,  

людськими ресурсами, що підтримують Smart-технології; 

– активне використання ресурсів мережевих спільнот педагогів,  

соціальних мереж для вирішення професійних проблем; 

– відкрита взаємодія  з різними соціальними сферами для визначення  

результативності становлення і розвитку Smart-технологій; –  створення, 

поширення, управління освітнім контентом  і побудова  

єдиної платформи. 

 

ШЕВЧЕНКО Тетяна  

викладач фізичного виховання  

Красноградського аграрно - технічного  

 фахового коледжу   

імені Ф.Я. Тимошенка  

 

РОЛЬ ВІРТУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СУЧАСНОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬПІЛЬСТВІ 

Сьогодні ключовою позицією в освіті стає не сам факт передачі знань від 

викладача до студента, а формування такої системи їхньої взаємодії, при якій 

можливо як створення нових знань, так і формування нових технологій їхнього 

практичного застосування. У сучасному інформаційному суспільстві 

надзвичайно виросла роль віртуальних комунікацій. Обсяги інформації, що 



надходять до індивіда віртуальними комунікаціями, у багато разів 

перевищують обсяги інформації, що надходить у межах природної комунікації. 

Змінюється вся технологія отримання інформації та роботи з нею. У цьому 

контексті в умовах глобального світу соціалізація особистості повинна 

включати володіння нової інформаційної культурою, що забезпечує можливість 

отримання та обміну інформацією за допомогою сучасних інформаційних 

технологій. У сучасних умовах все більш широко спостерігається таке явище, 

як відхід у віртуальну реальність, роль і значення якої виросло надзвичайно. 

Тобто, в інформаційному суспільстві, крім звичайних взаємин між людьми, 

коли люди спілкуються безпосередньо один з одним (комунікація в природних 

умовах), з’явилися відносини між людиною і машиною (комп’ютерні симуляції, 

тренажери, ігри), машиною і людиною (різні датчики, 13 супутники тощо), 

забезпечений взаємозв’язок людей за допомогою машин (телекомунікацій). 

Отже, застосовувані сьогодні мультимедійні технології дуже різноманітні і 

використовуються у всіх сферах життя. Вони є елементами реального та 

віртуального світів і породжені віртуальними комунікаціями. Представлення 

інформації мультимедійними за Запровадження ІКТ в освітній галузі перейде 

від одноразових проєктів до системного процесу, що охоплює всі види 

діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують 

управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого 

сторіччя технологічні компетентності. Розвиватиметься інфраструктура для 

забезпечення різних форм навчання засобами забезпечується як у межах 

усвідомленої дії, так і на рівні підсвідомості.  

Інформаційне суспільство закладає принципово новий тип знання, за 

якого відбувається злиття знань та інформаційного середовища, синтез 

гуманітарного, технічного та природно-наукового розуміння сутності явищ, 

динамічне поєднання сутності та форми, коли на передній план виходить не 

запам’ятовування значних обсягів різноманітної інформації, а оволодіння 

новою логістичною компетенцією – здатністю швидко знаходити потрібну 

інформацію, фільтрувати її, узагальнювати та інтерпретувати. Тому 



реформування системи освіти в Україні зумовлює потребу в науковому пошуку 

й обґрунтуванні інноваційних форм та моделей використання інформаційно-

комп’ютерних технологій у навчально-виховному та освітньонауковому 

процесі. Кожна сфера життєдіяльності людини, а власне й кожна епоха, вимагає 

свого ключового специфічного інструментарію, своїх особливих механізмів та 

форм діяльності людини, котрі найбільшою мірою притаманні цій сфері (епосі) 

та найкраще відповідають головним функціям і завданням суспільного 

розвитку на конкретному історичному, технологічному етапі тощо. Відтак 

завжди зміна епохи (від полювання до землеробства, від землеробства до 

промисловості тощо) викликає за собою значні зміни щодо ключових 

механізмів та інструментів життєдіяльності що і відбувається в сьогоднішній 

українській освіті.  

 

ШЕВЯКОВА Олена 

Викладач електротехнічних дисциплін 

Красноградського аграрно-технічного фахового коледжу імені 

Ф.Я.Тимошенка 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

Інноваційність розвитку освіти це постійні нововведення в діяльність 

навчально-виховних закладів, в навчально-виховний процес – є тією нагальною 

потребою, без задоволення якої вона втратить взаємозв’язок з життям, загубить 

свій творчий потенціал. Інновації мають розгортатись з урахуванням минулого 

досвіду, а не ігноруючи його. Інформаційні технології внесли в систему освіти 

такий імпульс нововведень, що справедливо можуть розцінюватись як 

основний засіб її інноваційного розвитку. Нині все більш потужно вчені і 

педагоги говорять про інформатизацію освіти як закономірний процес 

соціально-педагогічних перетворень, що зв’язані з насиченням освітніх систем 

інформаційною продукцією, що базуються на мікропроцесорній техніці, а 



також інформаційної продукції та педагогічних технологій, що базуються на 

цих засобах.  

Використання мультимедійних інформаційних технологій в за рахунок 

наявності множини аналітичних процедур (пошук, сотрування, вибірка, 

порівняння інформації и т.д.); відкритої структури, що дозволяє швидко 

вносити будь-які зміни в зміст програми в залежності від результатів її 

апробації; можливості зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної 

інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в 

зручному виді сприяє: розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних 

здібностей студентів, належного кожній людині унікального сполучення 

особистих якостей; формуванню у студентів пізнавальних можливостей, 

прагнення до самоудосконаленню; забезпеченню комплексності вивчення явищ 

дійсності, безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними 

науками та мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, форм та 

методів навчальних процесів. 

Глибинна сутність інформатизації суспільства полягає в інтелектуально-

гуманістичній трансформації всієї життєдіяльності людини й суспільства на 

основі все більш повної генерації та використання інформації за допомогою 

засобів інформатики та обчислювальної техніки як головного ресурсу розвитку 

з метою створення інформаійного суспільства.     Основними рисами освіти 

інформаійного суспільства  є:  

виникнення й розвиток глобальної системи освіти, безперервність освіти 

протягом всього життя людини з переважанням самоосвіти, зростання 

різноманітності освітніх стандартів і спеціальностей, орієнтованість на синтез 

найновіших наукових знань і методологій, перехід від формально-

дисциплінарного до проблемно-активного типу навчання, широке застосування 

інноваційних інформаційних технологій [1, c. 153-154].   

призначення інформаційно-навчального середовища: виявлення, 

розкриття та розвиток здібностей і потенціальних можливостей індивіда до 



творчої ініціативи; - створення умов для самостійного здобування знань і їх 

якісного засвоєння;  

забезпечення автоматизації процесу обробки результатів навчання; 

компенсаторність негативних наслідків спілкування учня із засобами 

інформаційних технологій.  

Широке застосування у навчальному процесі знаходять мультимедійні 

інформаційні технології. Принципи технології мультимедіа характеризуються 

актами одномоментності візуального та процесуальності слухового 

сприймання, синтезу та синхронізації вербалізованих та невербалізованих 

знань, синхронізації та інтеграції часово-просторових та візуально-просторових 

джерел художньої та навчальної інформації. Системи мультимедіа широко 

використовуються для реалізації електронних підручників з кольоровою 

графікою, навчаючих систем, мультимедійних бібліотек, довідкових 

географічних інформаційних систем. [2, c. 2]. Використання мультимедійних 

інформаційних технологій в освіті сприяє: розкриттю, збереженню та розвитку 

індивідуальних здібностей студентів, належного кожній людині унікального 

сполучення особистих якостей; формуванню у студентів пізнавальних 

можливостей, прагнення до самоудосконаленню; забезпеченню комплексності 

вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, 

технічними науками та мистецтвом; постійному динамічному оновленню 

змісту, форм та методів навчальних процесів. Мультимедійний електронний 

підручник сьогодні використовується не менш, ніж традиційний підручник.  

     Іншим засобом доступу та обміну інформацією є електронна пошта. 

Найбільшого застосування електронна пошта знаходить у таких освітніх 

програмах, де виникає необхідність: поділитися з колегами ідеями, досвідом, 

даними або результатами, консультацій зі спеціалістами, експертами різних 

рівнів; безпаперового обміну поштовими відправленнями; швидкого 

спілкування з людьми без фізичного пересування; розвитку навичок 

колективної роботи. 



Поряд з електронною поштою використовуються засоби 

телеконференцій, особливо у рамках дистанційного навчання. Телеконференція 

дозволяє організувати колективну роботу учнів, реалізувати поряд з 

традиційними такі активізуючі прийоми навчання, як ділові ігри, мозковий 

штурм і т.п.  

Студенти вищого навчального закладу повинні оволодіти професійно-

орієнтованими комп’ютерними технологіями та вміти їх використовувати в 

подальшій діяльності в умовах інформаційного суспільства [3 c. 7-8]. 

Інноваційний розвиток освіти є цілком самодостатнім поняттям, на відміну від 

економіки, де інноваційний розвиток є однозначно залежним від розвитку 

освіти.  

В освіті інновації означають передусім максимальне наближення її до її 

власного предмету – знання. Для освіти  знання є її ядром, віссю, довкола якої 

обертається весь навчальний процес. Значним фактором інноваційного 

розвитку освіти  можна вважати інноваційну спроможність вищої школи – її 

можливість адаптуватися до мінливого середовища функціонування через 

розвиток, а також готовність виконувати свою місію на основі творчого 

усвідомлення цілей освітньої діяльності.  

Отже, вимога переходу до інноваційної освіти обумовлена 

закономірностями функціонування інформаційного суспільства. У сфері освіти 

функція викладача стає іншою: він повинен навчити студента орієнтуватися в 

цьому інформаційному середовищі, повинен розвинути його творчі та 

інтелектуальні здібності. Розвиток форм інноваційної освіти – це лише частина 

загального процесу придбання практикою людської діяльності інноваційного 

характеру. [5, c. 74].  

Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного 

суспільства  навчити учнів і студентів використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології. Впровадження інформаційних технологій як засіб 

інноваційного розвитку освіти має не тільки позитивне, але й суперечливе в 

значення.  До суперечностей впровадження інформаційних технологій можна 



віднести перетворення переваг інформаційних технологій на свою 

протилежність. Доступ до необмежених навчальних ресурсів створює для 

студентів спокусу переписувати вже готові реферати, контрольні 

роботи.[4,c.30-31].  Отже, інноваційні технології позитивно впливають на 

процес навчання і виховання насамперед тому, що змінюють схему передачі 

знань і методи навчання. Сучасні освітні технології  грунтуються на трьох 

основних чинниках технічного ґатунку — комп'ютерною технікою, 

інформаційними мережами і мультимедійними засобами, — однак спрямовані 

вони на людину і покликані сприяти її розвиткові. Комп'ютерна техніка 

допомагає індивідуалізувати навчання, налагодити зворотний зв'язок з тим, хто 

навчається, звільнити суб'єктів навчального процесу від рутинної роботи. 

Особлива увага нині стала приділятися і впровадженню інформаційних 

технологій в освітній процес, розгортанню системи освіти на підставі 

використання найсучасніших інформаційних технологій. 
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ЯЛАНЖІ Людмила 

викладач математики та вищої математики, 

Ізмаїльського агротехнічного фахового коледжу  

 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС. 

З розвитком штучного інтелекту, віртуальної та доповненої реальності у 

майбутньому розвиватиметься й освітня система. Очікується повсюдне 

використання нових технологій в усі навчальні процеси. На сьогоднішній день 

ми працюємо за традиційною системою вчитель-учень, викладач-студент, 

знання передаються самою людиною. Починаючи з 20 століття з появою 

комп'ютерів виникла можливість оцифровувати інформацію. Стали 

користуватися електронними посібниками, підручниками, книгами у 

текстовому, аудіо, відео форматах. Змінилася як передача нових знань, але 

змінився контроль знань. Ми оцінюємо знання за допомогою тестування, 

аудіювання та інших видів перевірки та контролю знань. Як показала практика 

дистанційного навчання під час пандемії, головним недоліком такого 

викладання порівняно з очним навчанням – це відсутність або нестача діалогу 

між викладачами та учнями, скоротилося спілкування вчителів з учнями 

живим. Тому наступним кроком у розвитку освітньої системи вважаю – поява 

електронних вчителів-консультантів! Присутність вчителя потрібна! Виникає 

питання – що це, чи хто це? Щоб відповісти на це запитання, давайте згадаємо, 

де ми у повсякденному житті вже зустрічаємося з електронними 

консультантами? Одним із прикладів є надання банківських послуг за 

допомогою телефонного дзвінка. При роботі в мобільному банківському 

додатку клієнт по телефону в будь-який момент може поставити запитання 

голосовому електронному помічнику і почути відповідне роз'яснення. Саме 

почути в той самий момент і тієї ж хвилини. У більшості випадків клієнти 

одержують вичерпні відповіді на свої запитання. Якщо не отримано зрозуміле 

пояснення, електронний помічник з'єднує абонента з працівником банку. Так і в 

освіті. Якщо впроваджуватимуться голосові електронні вчителі-консультанти з 



кожного предмета, то це дозволить учневі будь-якої миті почути відповідь на 

своє запитання. Не прочитати чи знайти самому, а як на уроці почути голосову 

відповідь одразу від електронного вчителя. Створюється видимість особистого 

спілкування з учителем та постійного спостереження. Це мотивуватиме учнів 

до навчання. Якщо поряд немає людини, яка могла б емоційно забарвити 

знання, це ускладнює процес навчання. А за допомогою таких голосових 

розпізнавачів та відтворювачів усіх основних понять з предметів можна 

виконувати домашні завдання чи самостійно вивчати новий матеріал. Таким 

чином, створення версії голосового електронного вчителя частково може 

усунути деякі недоліки дистанційного навчання, а саме відсутність спілкування 

між учнями та викладачем. 
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