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МЕТА
КОНФЕРЕНЦІЇ
Визначення змісту і значення актуальних проблем та перспектив
розвитку фахової передвищої і професійної освіти, наукове і теоретичне
обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення та модернізації,
аналіз стану імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту»,
визначення досягнень і проблемних моментів, презентація досвіду організації
освітнього процесу, розробки і впровадження інноваційних інформаційнокомунікаційних технологій, кращих педагогічних практик педагогів закладів
фахової передвищої освіти та нагородження переможців конкурсу педагогічної
майстерності «Педагогічний ОСКАР-2020».

ОСНОВНІ НАПРЯМИ
РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
інтеграція науки і освіти – інтелектуалізація фахової передвищої і
професійної освіти;
створення стандартів нового покоління у забезпеченні якості освіти;
основні напрями законодавчого забезпечення розвитку фахової
передвищої освіти;
проблеми розробки і впровадження підзаконних нормативноправових актів нового рівня освіти – фахової передвищої освіти;
модернізація інформаційного, науково-методичного та матеріальнотехнічного забезпечення функціонування фахової передвищої і професійної
освіти;
інноваційна педагогічна діяльність в умовах діджиталізації освіти;
презентація кращих педагогічних практик та нагородження
переможців конкурсу «Педагогічний ОСКАР–2020»;
просвітницька робота в закладах освіти в Україні з вищезазначених
питань.
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Наразі понад семисот українських закладів фахової передвищої
освіти навчають більше трьохсот п’ятидесяти тисяч студентів, у них
працює близько сорока п’яти тисяч педагогів. Потужна система
щороку готує понад сто тисяч фахівців середньої ланки. Прийнятий у
червні 2019 року Закон України «Про фахову передвищу освіту»
відкриває нові можливості для розвитку в Україні системи фахової
передвищої освіти як окремої ланки, врегулювання невизначеності
ситуації, в якій довготривало перебували технікуми і коледжі, визначає
правові умови щодо забезпечення вільного доступу до фахової
передвищої освіти.
Освітня реформа передбачає, що головною метою навчання
стане не отримання суми знань, а оволодіння студентами певним
набором компетентностей та наскрізних умінь. Найважливішою ж
особливістю підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти
є орієнтація на практичну діяльність в умовах сучасних виробництв і
сфер послуг, потреб ринку праці.
Визначення змісту і значення актуальних проблем та перспектив
розвитку фахової передвищої і професійної освіти, наукове і теоретичне
обґрунтування практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення та
модернізації стало головною тематикою Всеукраїнської наукової
конференції «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика,
практика». На заході також відбулася презентація досвіду організації
освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти, розробки і
впровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій,
кращих педагогічних практик педагогів – переможців конкурсу
педагогічної майстерності «Педагогічний ОСКАР–2020».
Тематика конференції та обмін досвідом у цій сфері є важливим
кроком на шляху імплементації Закону «Про фахову передвищу
освіту», виявлення найбільш важливих проблем та пошуку ресурсів
поліпшення освітнього процесу у закладах освіти для забезпечення
якісної підготовки майбутніх фахівців.
Пропонуємо вашій увазі збірник тез щодо інновацій та проблем
в організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої і
професійної освіти, який стане в пригоді науково-педагогічним та
педагогічним працівникам закладів освіти.
Директор Науково-методичного
центру ВФПО

Тетяна ІЩЕНКО
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Кремень В.Г., д-р. філософ. наук, проф., дійсний член (академік)
Національної академії наук України і Національної академії
педагогічних наук України, Президент Національної академії
педагогічних наук України
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ – КЛЮЧОВЕ
ЗАВДАННЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Сучасні світові реалії вимагають від фахівця нових
компетенцій, які неможливо отримати без постійного розвитку,
зважаючи на динаміку соціально-економічних змін. Тому
сьогодні суб’єкт освітньої діяльності – це особистість принципово нової якості з інтелектуально-творчим і професійнокваліфікаційним потенціалом, котрий постійно вдосконалюється в умовах безперервної освіти – освіти впродовж життя.
Нині коледж як заклад фахової передвищої освіти
акумулює елементи професійно-технічної та вищої освіти, що в
комплексі сприяє формуванню в майбутнього фахівця гнучкої
системи інноваційних компетенцій і подальшому професійному
розвитку. Перевагою фахового коледжу є відмова від механічного поєднання етапів традиційної системи «школа – заклад
вищої освіти» поряд із постійним моніторингом потреб ринку
праці, удосконаленням набутих професійних компетентностей і
підготовкою до вузької спеціалізації на етапі здобуття вищої
освіти. Саме фаховий коледж готує майбутнього фахівця до
професійної діяльності, що є результативною, утім не
обов’язково завершальною стадією безперервної системи освіти
в Україні й у всьому світі. Сучасний коледж покликаний
здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців нової
генерації, усебічно розвивати їхні професійні компетентності під
час навчання й, безумовно, підвищувати конкурентоспроможність випускників на ринку праці та створювати умови для
подальшої освіти з урахуванням принципів академічної
мобільності.
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Як добре відомо, технікуми та коледжі впродовж майже
ста років здійснюють підготовку фахівців для середньої ланки
економіки. На різних історичних етапах вони неодноразово
реформувалися залежно від соціально-економічного устрою.
Цей тип закладів створювався ще в 1930-ті роки ХХ століття.
У 1990-х роках із переходом на нові форми господарювання в підготовці техніка (нині – молодшого спеціаліста,
молодшого бакалавра) інтегровано практичну та теоретичну
підготовку, в якій практична складова є досить ефективною.
Такий підхід помітно вирізняє цей рівень підготовки, що
дозволяє швидко адаптуватися до першого робочого місця, а
сьогодні, в умовах активного розвитку бізнесу, коли все частіше
не освіта визначає посаду людини, а здатність креативно й
оперативно реагувати на виклики виробництва, роботодавці все
частіше працевлаштовують випускників коледжів.
Наведемо деякі статистичні дані. Сьогодні в системі
фахової передвищої освіти нашої держави – 708 технікумів і
коледжів, де навчається 350 тис. студентів. Порівняно з
1990 роком кількість студентів зменшилася майже у два рази.
І це в той час, коли кількість закладів освіти цього типу майже не
змінилась.
Перехід до 12-річної загальної середньої освіти та
профільної старшої школи відкриває нові можливості для
фахового коледжу – він забезпечує професійний профіль і стає
більш популярним для випускника базової школи.
Варто зазначити, що у фаховому коледжі відбувається
«м’який», поступовий перехід від школяра до студента. Заклади
фахової передвищої освіти сприяють вихованню та соціалізації
молоді. Діти віком 15 років у коледжі мають можливість
завершити цикл навчання за програмою «повної загальної
середньої освіти», скласти ЗНО та отримати свідоцтво про
здобуття повної загальної середньої освіти. Ці молоді люди
найчутливіші до навколишнього середовища, спілкування,
ставлення до них з боку викладачів. Період навчання в
технікумах і коледжах – це час визначення їх майбутнього
світосприйняття, моралі, життєвих пріоритетів на доросле
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життя. Тому суспільство та держава мають цінувати ці заклади
освіти за виконання такої надзвичайно важливої функції.
Серед чинників, які задовольняють потреби студента в
здобутті якісної освіти, доцільно виокремити: актуальність і
затребуваність на ринку праці обраної спеціальності;
перспективи опанування професією та продовження навчання;
статус, престижність закладу освіти; організація освітньовиховного процесу, що дозволяє сформувати необхідні
компетенції, а також академічна мобільність та інтегрованість у
міжнародну освіту та практику.
Аналіз потреб ринку праці та вимог тих роботодавців, які
останніми роками все більше шукають фахівців серед
випускників саме коледжів і технікумів, доводить потребу
розширення освітніх послуг і орієнтує на вдосконалення
необхідних компетенцій випускника. Це підтверджує думку про
нерозривне поєднання таких ланок безперервної освіти, як
професійна (професійно-технічна), передвища фахова та вища
освіта. У цьому контексті коледж має органічно поєднувати різні
етапи професійної підготовки фахівця. Такий підхід сприятиме
подальшому професійному розвитку студента, формуватиме в
нього нові компетенції. А це неможливо без поєднання
теоретичних знань і прикладних умінь.
У підготовці фахівців надзвичайно важливо враховувати
об’єктивний процес глобалізації у світі. Тут є чимало аспектів,
утім найважливіший – підготовка людини-фахівця, котра буде
конкурентоспроможною в глобальному світовому просторі, а не
лише в національному. Це не для того, щоб він поїхав за кордон
працювати, а для того, щоб міг на належному рівні працювати в
нашій країні. Тобто національна конкурентність передбачає
здатність до конкуренції в глобальному просторі. Скажімо,
відповідна світоглядна підготовка, іншомовна підготовка тощо.
Ми зобов’язані поступово рухатися до цієї мети.
Останніми роками актуалізувався процес глобалізації,
який неможливо зупинити. Але глобалізація – це не лише
зближення держав, націй і народів, передусім – це загострення
конкуренції, що спостерігається не тільки в економіці, а й у
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різних сферах. У такій конкуренції успішною є та країна, яка
максимально згуртована, єдина, усвідомлює свої національні
інтереси в різних сферах. І тому доцільно наголосити на
важливості національно-патріотичного виховання української
молоді. Бо єдина нація, єдине суспільство веде до кращого
розуміння національних інтересів і до їх захисту у співпраці чи
суперництві з іншими країнами. Це особливо важливо для
України, оскільки вона відносно недавно стала суб’єктом
геополітичного простору. Буквально три десятиліття тому, коли
і світ, і Європа були вже поділені на сфери впливу, для України
надзвичайно важливим було зайняти ту нішу, яка є ефективною
з огляду на національні інтереси.
За таких умов значно зростає важливість професійної
гнучкості молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), його
здатності швидко перепрофілюватися, постійно навчатися, бути
мотивованим, цілеспрямованим і комунікабельним. В умовах
нових викликів на ринку праці помітно зросла потреба у
випускниках бакалаврату, а також у залученні до праці на
виробництві студентів, котрі навчаються дистанційно.
Важливою подією для України стало ухвалення в 2019 році
Закону України «Про фахову передвищу освіту», реалізація
якого потребує творчого врахування інтеграційних процесів,
особливостей ступеневої освіти та кредитно-модульної системи,
а також нових підходів до організації освітнього процесу.
Спонукають до роздумів і конкретної дії найважливіші
положення цього закону:
– збереження інтеграційних процесів у вищу освіту;
– підтвердження потреби у фахівцях відповідного рівня;
– перейменування технікумів і коледжів у фахові коледжі,
які здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів;
– збереження статусу студента;
– розширення прав і можливостей наглядових рад.
Усім нам добре відомі болючі проблеми фахової
передвищої освіти, серед них:
– неврегульованість порядку фінансування коледжів.
Спроба передати всі коледжі на місцевий бюджет зустрічає
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супротив як із боку закладів освіти, так і місцевого самоврядування. Головна причина – регіональне замовлення, зорієнтоване
винятково на потреби області, хоча перші два курси навчання
(загальноосвітній цикл) в коледжі оплачує держава;
– оптимізація мережі закладів фахової передвищої освіти.
Навіть без передачі коледжів на місцевий бюджет, унаслідок
демографічної ситуації, втрати актуальності підготовки певних
спеціальностей, однопрофільності вже сьогодні можна сказати,
що заклади освіти, які мають малу кількість студентів, повинні
бути приєднані до інших закладів або ліквідовані;
– зміна потреб ринку праці, що спровокована зниженням
потреб у фахівцях окремих напрямів, зокрема сфери обслуговування;
– збереження майнових комплексів закладів освіти
(приміщення, лабораторне, аудиторне оснащення, земельні
ресурси, їдальні, гуртожитки). З одного боку, МОН України
забезпечує на законодавчому рівні збереження майна, з іншого –
у зв’язку зі зменшенням контингенту вивільняються площі, які
можна здавати в оренду, перепрофілювати на житловий фонд
тощо.
Сьогодні ми маємо самодостатню потужну систему
фахової передвищої освіти, що впродовж багатьох років успішно
функціонує всупереч складнощам і проблемам, має авторитет
серед роботодавців, – розвиток пріоритетів, характерних для
цього рівня акредитації, забезпечення інтеграційних процесів,
упровадження
інноваційних
педагогічних
технологій,
збереження матеріально-технічних і земельних ресурсів,
оперативна адаптація до вимог і потреб суспільства.
Не можемо не сказати, що підготовці фахівців нової
генерації середньої ланки НАПН України завжди приділяла
значну увагу. На цьому неодноразово наголошувалося в «Білій
книзі національної освіти» (2009 р.), у «Національній доповіді
про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» (2010, 2011 рр.),
аналітичних матеріалах і науково-методичних рекомендаціях,
розроблених ученими НАПН України.
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Ухвалення Закону України «Про фахову передвищу
освіту» об’єктивно потребує посилення уваги до вдосконалення
науково-методичного забезпечення підготовки фахівців нової
генерації в коледжах і технікумах. У 2017 році Президія НАПН
України, незважаючи на скорочення чисельності штату
працівників, прийняла рішення щодо створення в Інституті
професійно-технічної освіти НАПН України (директор
В. Радкевич) лабораторії науково-методичного супроводу
підготовки фахівців у коледжах і технікумах.
За ці три роки виконано фундаментальне дослідження
«Методичні
основи
стандартизації
професійної
освіти
молодших спеціалістів у коледжах і технікумах». За його
результатами видано монографію «Стандартизація професійної
освіти: теорія і практика», посібник «Методичні основи
стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і
технікумах» та методичні рекомендації «Стандартизація
професійної підготовки молодших спеціалістів аграрної,
будівельної та машинобудівної галузей», які впроваджено серед
закладів фахової передвищої освіти.
З 2020 року в цьому ж академічному інституті
здійснюється прикладне наукове дослідження з проблеми
оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах і технікумах.
За результатами наукового дослідження передбачається видання
низки посібників («Методичні основи оцінювання якості
підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»,
«Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної
галузей», методичних рекомендацій «Методичні рекомендації
щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової
передвищої освіти» та бібліографічного покажчика «Якість
підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»).
Науковці широко практикують проведення навчальних
тренінгів, вебінарів, круглих столів, семінарів із проблем
організації методичного супроводу стандартизації фахової
передвищої освіти, інноваційних технологій підготовки
молодших спеціалістів у технікумах і коледжах, професійного
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становлення особистості фахівців аграрної, будівельної та
машинобудівної галузей економіки.
Хочеться з приємністю зазначити, що в технікумах і
коледжах працює чимало талановитих людей, серед них –
доктори та кандидати наук, передусім педагогічних наук.
Міжвідомча рада з координації педагогічних і психологічних
досліджень, що діє при НАПН України, координує теми з
проблем підготовки фахівців на базі закладів фахової
передвищої освіти.
Усі ми є свідками того, скільки за останні роки з’явилося
інновацій у коледжах і технікумах. Це сприяє пробудженню
творчої думки та подальшій інноваційній діяльності педагогів,
зокрема конкурс професійної майстерності педагогічних
працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР», що
проводиться щорічно з 2018 року на виконання Меморандуму
про співпрацю
Національної академії педагогічних наук
України й Державної установи «Науково-методичний центр
вищої та фахової передвищої освіти» (далі – Науковометодичний центр ВФПО). Основна мета конкурсу – підтримка
творчої діяльності педагогів, залучення широкого кола освітян
до створення, вивчення та поширення сучасних інноваційних
освітніх
технологій
і
кращих
педагогічних
практик.
Оптимістично, що з кожним роком все більше відчутною є
тенденція до збільшення кількості учасників цього конкурсу.
Чимало коледжів і технікумів є учасниками двох етапів:
відбіркового – у закладі освіти, і заключного – у Науковометодичному центрі ВФПО.
На заключний етап конкурсу було представлено
1378 творчих робіт за десятьма номінаціями із 139 закладів
фахової передвищої освіти. На нашу думку, такий вияв творчої
активності свідчить про інноваційність і креативність багатьох
педагогів коледжів і технікумів, їхню відданість педагогічній
справі та прагненню сприяти становленню нової генерації
робітників і молодших спеціалістів.
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УДК 371.8(477)
Сопівник Р.В., д-р. пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки
Національного університету біоресурсів і природокористування
України
Петрів А.Б.,викладач Березоворудського фахового коледжу
Полтавської державної аграрної академії

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ
У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ XXI СТ.
«Нещасна та освіта, яка не переходить у моральність і
благочестя< Що золоте кільце в носі у свині, те саме освіта у
людини, яка відвертається від добродіянь» (Я.А. Коменський,
1596–1670). З огляду на це, знаннєцентриська парадигма освіти
має доповнюватись концепцією гармонійного і всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця, бо дійсно «сформувати
людину інтелектуально, але не виховати її морально – означає
створити загрозу для суспільства» – казав Теодор Рузвельт.
Виховання – це процес формування гармонійно і всебічно
розвиненої особистості, а особистість – це людина у сукупності її
соціальних рис і властивостей (якостей), тому результатом
вихованості будуть сформовані особистісні якості, найвищою
мірою розвитку яких є «м’які навички» (soft skills) – соціальні
навички. Ми розуміємо їх як результати процесу виховання. За
даними сайту Національної агенції забезпечення якості вищої
освіти, до «soft skills» зараховують навички комунікації,
лідерство, здатність брати на себе відповідальність і працювати в
критичних умовах, уміння залагоджувати конфлікти, працювати
в команді, управляти своїм часом, розуміння важливості дедлайнів, здатність логічно і системно мислити, креативність та інше.
Забезпечити формування у майбутніх фахівців агропромислової галузі особистісних якостей і м’яких навичок можна
шляхом чіткого програмування кінцевого результату, реалізуючи системний підхід, діагностичні інструменти та алгоритмізуючи виховну роботу в закладі освіти. Це дозволяє зробити
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Програма виховання студента «Фахівець, громадянин,
патріот», яка діє в Національному університеті біоресурсів і
природокористування
України
та
його
відокремлених
структурних підрозділах у різних куточках України.
Програма реалізується алгоритмічно, з першого по
четвертий курс (бакалаврат). На кожному із етапів (курсів)
відповідно до мети професійного становлення та логіки
розгортання освітнього процесу визначаються конкретні виховні
завдання, які послідовно вирішуються. Програма охоплює
головні напрями виховання (моральне, розумове, патріотичне,
громадянське, естетичне, політичне, правове, професійне,
підготовка до сімейного життя, формування здорового способу
життя) та забезпечує гармонійний і всебічний розвиток
особистості студента.
На першому році: «Університет – твоя нагорода!
Колектив – дружна сім’я!». У цей період відбувається
адаптація першокурсника до умов закладу вищої освіти, тому
слід приділяти значну увагу питанням формування у молоді
здорового способу життя.
Усе розпочинається з діагностики особистості та вивчення
індивідуально-психологічних особливостей студентів. Потім,
використовуючи ці дані, планується колективна та індивідуальна
виховна робота.
Наставник має ставити чіткі за формою і категоричні за
змістом вимоги до підопічних студентів, приділяти увагу
вивченню історії закладу, показати студентам можливості
інформаційного освітнього середовища закладу. У першому
семестрі наставник має приділяти увагу формуванню
громадської думки, рольовій диференціації колективу, роботі з
активом, якому передається частина виховних функцій.
На другому році: «Рідне місто – моє надбання! Україна –
Батьківщина моя!». У цей період наставник має ознайомлювати студентів із пам’ятними і вартими уваги місцями України.
Студенти мають знати історію походження і поважати
національну символіку. На цьому році навчання доцільно
звертати увагу на переможну історію нашого народу, що
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укріплюватиме віру молоді у незламну силу українства в
боротьбі за національне визволення.
На третьому році: «Професію здобути – успіху
досягнути!».
Наставник академічної
групи
забезпечує
проєктування професійної біографії студента. Передбачається
відвідування провідних агропідприємств. Наставник має
зосередити увагу на екологічному вихованні, оскільки студенти
аграрних закладів вищої освіти опановують біономічну
професію. На цьому етапі наставнику доцільно застосовувати
інтерактивні форми і методи, аналізувати біографії лідерів
агропромислового комплексу, членів Ради роботодавців,
спробувати розкрити секрети їх професійного успіху.
На четвертому році: «Від навчання до справи». На
цьому етапі наставнику слід інтенсифікувати співпрацю з
роботодавцями, забезпечувати реалізацію лідерського потенціалу студентів, розвивати їх дослідницькі уміння і навички,
стимулювати інтерес до професії, сприяти формуванню
професійної компетентності. Варто організовувати екскурсії на
провідні агропідприємства, де застосовують найновіші технології у галузі. Залучення до виховного процесу роботодавців
дозволить чіткіше окреслити студентам замовлення на фахівця.
Варто врахувати умови, за яких відбувається оптимальна
реалізація мети і завдань програми виховання студента.
По-перше, необхідно використовувати можливості виховуючого навчання.
По-друге, треба забезпечити гуманітаризацію професійної підготовки, бо людинознавчі, антропологічні дисципліни
наділені колосальним виховним потенціалом.
По-третє, необхідно дбати про готовність суб’єктів
освітнього процесу до здійснення виховної роботи (семінари з
підвищення
педагогічної
майстерності,
розповсюдження
методичних рекомендацій з формування різних психологічних
аспектів особистості, представлення на веб-ресурсах ЗВО
методичних порад та інше).
По-четверте, налагоджувати конструктивну взаємодію зі
студентським активом на засадах педагогіки співробітництва.
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По-п’яте, науково-педагогічні працівники мають бути
взірцем для наслідування студентам, дотримуватися «Етичного
кодексу». У свій час В.Сухомлинський писав: «Ми мусимо бути
для вихованців зразком багатства духовного життя, лише за цієї
умови ми маємо моральне право виховувати. Розум –
виховується розумом, совість – совістю, відданість Вітчизні –
дійовим служінням Вітчизні».
По-шосте, здійснюючи вплив на свідомість студента,
необхідно спиратись не тільки на когнітивну, раціональну, а й на
афективну, емоційно-ціннісну сферу особистості, використовуючи при цьому засоби мистецтва та художній образ (література,
поезія, живопис, скульптура, архітектура, кінематограф, балет,
театр та інше).
По-сьоме, у контексті патріотичного виховання звертати
увагу на пантеон героїв та календар свят і пам’ятних дат. Кожен
народ вшановує своїх славних предків, громадсько-політичних
діячів, господарів-підприємців минулого і сучасності, які
доклали чимало зусиль до державного будівництва, сприяли
незалежності, утверджували цінності свободи і демократії,
розвивали культуру і духовність суспільства, займались
просвітницькою діяльністю тощо. Якщо народ хоче існувати в
організованих формах, бути господарем своєї землі, він має
визначити календар свят і пам’ятних дат, метою якого є
виховання у громадян патріотичних почуттів; формування
національної самосвідомості та гідності; посилення інтересу до
історії; консолідація народу.
По-восьме, ставлення до студента має відповідати
принципам побудови партнерських стосунків на засадах
«педагогіки співробітництва», коли вихователь і вихованець є
носіями предметно-перетворювальної діяльності, коли моральна норма не просто нав'язується, а пізнається вихованцем за
допомогою методу природних наслідків (усвідомлення суті),
коли істина «генерується з середини», а не дається в готовому
вигляді.
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УДК 378:005.6
Лузан П.Г., д-р. пед. наук, проф., головний науковий співробітник
лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у
коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОЛЕДЖАХ І ТЕХНІКУМАХ
Стратегія якості підготовки фахівців сьогодні визначена
провідним вектором модернізації освітнього процесу у всіх
ланках професійної освіти, зокрема фахової передвищої.
Природно забезпечити необхідну якість освіти неможливо без
належного, об’єктивного, надійного оцінювання досягнення
освітніх результатів, перевірки адекватності застосування засобів,
методів, форм, педагогічних технологій вимогам особистосто
орієнтованої
компетентнісної концепції. На противагу
екстенсивному знаннєвому підходу компетентнісний підхід
зміщує акценти із процесу навчання на освітні результати –
задекларовану в освітніх стандартах сукупність знань, умінь,
навичок, інших компетентностей, що мають бути опановані
особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною
програмою, і які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та
виміряти.
Огляд наукових джерел свідчить, що серед учених немає
єдності думок щодо змісту поняття «якість підготовки фахівців».
Це й не дивно: це поняття можна розглядати і як філософську, і
як педагогічну (психологічну, політичну, управлінську) наукову
категорію. Згідно з Законом України «Про фахову передвищу
освіту», основним критерієм ефективності професійної
підготовки фахівців у коледжах і технікумах є якість фахової
передвищої освіти – відповідність умов освітньої діяльності та
результатів навчання вимогам законодавства та стандартам
фахової передвищої освіти, професійним та(або) міжнародним
стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих
сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом здійснення
16

процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості
освіти. На це задеклароване положення закону і будемо
орієнтуватися у процесі наукового пошуку.
Відтак, відповідність результатів навчання вимогам
законодавства та стандартам фахової передвищої освіти і є тим
параметром ефективності освітнього процесу, який усталено
називають якістю професійної підготовки. Справедливо виникає
запитання: що варто розуміти під терміном «оцінювання якості
професійної підготовки фахівців»?
Переважно, в науковій літературі сутність процесу
педагогічного оцінювання студенти повʼязують із систематичним
збиранням та інтерпретацією даних, продукуванням на їх основі
суджень для організації певних дій щодо поліпшення системи.
При цьому найчастіше виокремлюється інформаційна (збір
відомостей про студента, студентську групу, спеціальність тощо),
інтерпретуюча (встановлення ступеня сформованості знань,
умінь, окремих якостей особистості, рівня згуртованості
студентського колективу, стану агроінженерної освіти та ін.) та
коригуюча (внесення певних змін в освітній процес, оптимізація
методів, форм, технологій навчання і виховання, надання
методичної допомоги суб’єктам педагогічної взаємодії тощо)
функції оцінювання результатів навчання студентів.
Варто погодитися з рекомендаціями учених, що
педагогічне оцінювання може застосовуватися для різних цілей:
визначення навчальних досягнень студентів; встановлення
ефективності методів і форм організації навчання; визначення
ефективності
діяльності
закладу
освіти
і
визначення
результативності обґрунтованого способу навчання, дидактичної
технології та ін. У нашому випадку, будемо орієнтуватися на
оцінювання «з метою розвитку, поліпшення та вдосконалення
(for improvement») результатів компетентнісних досягнень
студентів – їх професійної підготовки.
Отже, оцінювання – процес встановлення рівня
навчальних досягнень студентів в оволодінні змістом навчальної
дисципліни (теми, модуля та ін.) відповідно до вимог чинних
освітньо-професійних
програм
чи
освітніх
стандартів.
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Основними компонентами оцінювання є встановлення
фактичного рівня знань, зіставлення виявлених знань з
еталонними, оформлення результату навчання студентів у
вигляді оцінки – балів. Відповідно, виникає запитання: якими
принципами варто керуватися в оцінюванні якості підготовки
техніків, технологів, менеджерів тощо?
Нагадаємо, що нова компетентнісна концепція вимагає
перебудови
узвичаєної
системи
освітнього
процесу,
удосконалення змісту, форм, методів, засобів навчання,
інструментів та процедур оцінювання результатів навчальних
досягнень студентів. І передусім, маємо суттєво оновити,
модернізувати комплекс провідних принципів оцінювання
результатів навчання. До таких основних правил сучасного
оцінювання якості підготовки фахівців відносимо:
− плановість оцінювання якості підготовки фахівців:
процедура оцінювання результатів навчальних досягнень
студентів має здійснюватися не стихійно, а з дотриманням
певного плану, з яким слід заздалегідь ознайомити усіх
учасників освітнього процесу;
− чітке визначення очікуваних результатів навчання:
заплановані для перевірки результати навчання мають бути
конкретними, такими, які можна перевірити, досягнути; вони
мають відповідати освітнім цілям і завданням; освітні результати
мають співвідноситися з достатнім терміном часу для їх
опанування студентами;
− обʼєктивність оцінювання компетентнісних досягнень
студентів. Під об'єктивним оцінюванням розуміємо особливий
вид педагогічної діяльності з установлення цінності (рівня)
досягнутого студентом (шляхом порівняння початкового рівня з
досягнутим і досягнутого рівня з еталоном – вимогами
освітнього стандарту). Субʼєктивність оцінювання результатів
навчання усувається шляхом винесення діагностичних процедур
за межі відносин «викладач–студент» (за прикладом ЗНО, коли
учнів оцінюють не ті вчителі, котрі навчали), а також через
застосування об’єктивних методів оцінювання навчальних
досягнень студентів (тестування, практичний контроль, графічна
18

перевірка, проєкти та ін.); на оцінювання знань не мають
впливати симпатії і антипатії викладача, особливості поведінки
та здоров’я студента;
− системність і систематичність оцінювання результатів
навчання студентів: оцінювання результатів навчальних
досягнень студентів та їх аналіз мають відповідати структурним
компонентам змісту освіти. Задля вчасного коригування
освітнього процесу оцінювання якості підготовки студентів за
освітньо-професійною
програмою
має
здійснюватися
регулярно, постійно протягом семестру та навчального року, на
етапах попереднього, поточного, тематичного (модульного),
підсумкового контролю освітніх результатів.
− єдності вимог: контрольні завдання мають розробляти на
основі задекларованих стандартів (освітньо-професійних програм) освітніх результатів, які набувають здобувачі певної спеціальності у процесі опанування професійною компетентністю;
− позитивний підхід в оцінюванні результатів навчання
студентів. Оцінка як результат оцінювання має орієнтуватися на
рівень досягнень і прогрес студента, не підкреслювати його
невдачі: лише такий підхід забезпечує реальний, стимулювальний вплив на розвиток навчально-пізнавальної діяльності
майбутнього фахівця, пізнавальних потреб та мотивів учіння
студента;
− індивідуальний підхід під час оцінювання результатів
навчальних досягнень студентів – забезпечення таких дидактичних умов, за яких враховується рівень навченості та інтелектуальні можливості здобувачів, знімається психологічне напруження, тривога студентів за об’єктивність оцінювання їх знань,
створюється атмосфера доброзичливості, а справедлива оцінка
стимулює кожного студента до систематичної навчальнопізнавальної діяльності, ліквідації виявлених помилок і
недоліків;
− багатовимірність оцінювання результатів навчальних
досягнень студентів – оцінюватися мають одночасно всі
визначальні складники професійної компетентності, які
набувають майбутні фахівці: за Б. Блумом, це, насамперед, цілі –
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результати когнітивної (пізнавальної) групи, афективної (сприймання, інтереси, нахили, здібності) групи та психомоторні
(практичні навички, здатності виконання навчально-виробничих
завдань, уміння бачити і вирішувати виробничі проблеми).
− адекватність інструментів оцінювання компетентнісних
досягнень студентів. Система інструментів оцінювання (методів і
процедур) має відповідати навчальним завданням, об'єктам і
суб'єктам оцінки, стилям навчання студентів і функціям
оцінювання;
− дотримання балансу суб’єктів оцінювання. Формальне
оцінювання (викладачем, педагогічною громадськістю) має
поєднуватися з самооцінками результатів власних навчальних
досягнень та взаємооцінками. Є думки про те, що «баланс
суб’єктів оцінювання» має характеризуватися таким розподілом:
20 % оцінювання здійснює викладач, 50 % – сам студент, і 30 % –
через взаємооцінювання.
Природно, дотримання вимог зазначених принципів
можливе під час забезпечення певних умов оцінювання якості
професійної підготовки фахівців, до яких відносимо:
− цілеспрямоване застосування валідних, надійних, точних
методів об’єктивного оцінювання навчальних досягнень
студентів;
− застосування декількох інструментів оцінювання (учені
називають від 2 до 4) якості підготовки фахівців (тестування,
спостереження, проєкт, практичне завдання, обговорення,
презентація, інтерв’ю, рольові ігри та ін.), кожен з яких є
найбільш адекватним для оцінки відповідного об’єкта, якою
діагностують (складника професійної компетентності –
професійних знань, умінь, навичок, ставлень, особистісних
якостей тощо);
− інструменти оцінювання якості підготовки фахівців мають
бути релевантними об’єктам оцінки і особливостям студентів;
− продукування висновків про якість підготовки фахівців
здійснюється на основі тріангуляційного методу підвищення
надійності – урахування інформації з різних джерел, включаючи
самооцінку студентів та взаємооцінку одногрупників;
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− завчасне ознайомлення студентів з критеріями оцінювання якості їх підготовки у закладах фахової передвищої освіти.
Щодо критеріїв оцінювання, то тут варто зазначити про
таке: насамперед, вони мають корелювати з цілями і завданнями
перевірки. Найчастіше в інструктивних матеріалах стосовно
оцінювання навчальних досягнень тих, хто навчається, вказують
на такі критерії: 1) характеристика відповіді студента
(елементарна, фрагментарна, неповна, повна, логічна, доказова,
обґрунтована, творча); 2) якість знань (правильність, повнота,
осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність); 3) ступінь сформованості умінь (загальнонавчальних, професійних); 4) рівень оволодіння пізнавальними
операціями (вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати,
абстрагувати, узагальнювати, робити висновки тощо); 5) досвід
творчої діяльності (вміння виявляти й вирішувати проблеми,
формулювати гіпотези); самостійність оцінних суджень.
Отже, оцінювання якості підготовки фахівців як
процедура зіставлення визначених результатів навчання
студентів із задекларованими в освітніх стандартах (освітньопрофесійних програмах) компетентностями має здійснюватися
з дотриманням схарактеризованих принципів та обгрунтованих
педагогічних умов. Ознайомлення педагогічної громадськості,
здобувачів фахової передвищої освіти з результатами системного, заздалегідь спланованого, об’єктивного оцінювання
компетентнісних досягнень студентів має бути запорукою
суттєвого поліпшення якості підготовки фахівців у коледжах.
Перспективи подальших наукових пошуків повʼязуємо з
обґрунтуванням та розробленням методичної системи об’єктивного, системного оцінювання якості підготовки фахівців у
закладах фахової передвищої освіти та розробленням її
структурної моделі.
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УДК 37.0:377:78
Глушков О.А., канд. техн. наук, директор, Сагдєєва О.А., канд.
техн. наук, заступник директора Коледжу нафтогазових технологій,
інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії
харчових технологій

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Вимоги сучасних світових реалій вимагають від
професіонала все більше компетенцій, які неможливо отримати
без постійного розвитку з урахуванням динаміки соціальноекономічних змін. Актуальність системи безперервної освіти
підтверджує екстенсивний розвиток інформаційної сфери,
міжнародну інтеграцію та потребу в досвідчених прогресивних
фахівцях своєї справи, які здатні швидко орієнтуватися в
професійному просторі. Тому сьогодні суб’єкт освітньої
діяльності – це особистість принципово нової якості з
інтелектуально-творчим і професійно-кваліфікаційним потенціалом, який постійно удосконалюється, що є результатом
системи безперервної освіти.
Як заклад фахової передвищої освіти, коледж вміло
поєднує елементи професійно-технічної, вищої освіти, а також
початкової наукової школи, що в комплексі дає можливість
отримати гнучку систему інноваційних компетенцій та відкрити
простір подальшого розвитку. Перевагою фахового коледжу на
освітній арені є відмова від механічного поєднання етапів
традиційної системи «школа – заклад вищої освіти», безумовне
врахування потреб ринку праці, вдосконалення набутих
професійно-технічних характеристик та підготовка до вузької
спеціалізації на етапі вищої освіти. Саме фаховий коледж готує
майбутнього фахівця до наукової та творчої мистецької
діяльності, що є результативною, але не завершальною стадією
безперервної системи освіти в Україні та у світі в цілому. При
цьому отримані у фаховому коледжі базові компетенції
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передвищої освіти дозволяють суб’єкту легко орієнтуватися у
сфері обраних знань, бути максимально залученим до
професійного поля діяльності, при цьому розуміючи прикладні
потреби роботодавця та ринку праці, швидко маневрувати в
напрямах підготовки і перекваліфіковуватися
залежно від
мінливих вимог сучасності та усвідомлено підходити до вибору
ступеня вищої освіти і подальшої спеціалізації.
У сучасних реаліях коледж, як заклад фахової передвищої
освіти, готує висококваліфікованих фахівців, всебічно розвиває їх
професійні компетентності під час навчання, підвищує
конкурентоспроможність випускників на ринку праці та надає
можливість подальшої освіти через академічну мобільність та
інтеграцію. Метою роботи є висвітлення значення фахової
передвищої освіти, зосередженням якої є фаховий коледж, в
системі безперервної освіти для підготовки всебічно розвиненого
професіонала на ринку праці України.
Варто відзначити, що у фаховому коледжі відбувається
«м’який», поступовий перехід від школяра до студента. Діти
віком від чотирнадцяти років мають можливість закінчити цикл
навчання за програмою «повної загальної середньої освіти»,
скласти ЗНО та отримати свідоцтво. Це перший етап навчання
вже безпосередньо у коледжі, після якого у студента є
можливість закінчити навчання і вступити до академії. Але, як
показує практика, в абсолютній більшості це не відбувається,
оскільки з другого курсу коледжу студенти починають
опановувати цей фах, завдяки кваліфікованості педагогів у
студентів зароджується бачення себе в майбутній професії.
Другий етап – це півтора‒два роки інтенсивного теоретичнопрактичного навчання, яке дає можливість отримати
кваліфікованого фахівця для потреб промисловості України.
Маркетингова система профорієнтаційної діяльності
коледжу на основі клієнто орієнтованого підходу в сучасних
умовах розвитку закладів освіти передбачає орієнтованість не
тільки на потенційного клієнта (вступника), але й на фактичного
споживача освітніх послуг (студента), оскільки в структурній
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схемі розвитку коледжу центральне місце посідає саме студент.
Так, серед вагомих чинників вибору освітнього закладу серед
молоді є рекомендації друзів та знайомих, які в ньому
навчаються або завершили навчання (табл. 1). Таким чином,
позитивне чи негативне ставлення студента до місця навчання
формує уявлення потенційних клієнтів та їх бажання отримати
освіту саме в цьому закладі освіти, що допомагає висвітлити
пріоритетні напрями подальшого розвитку та мінімізувати
деструктивні явища та процеси.
Таблиця 1 – Результати соціологічного опитування серед
студентів Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та
інфраструктури сервісу ОНАХТ
№
Проблемне питання
з/п
1. Рекомендація щодо вибору коледжу для
вступу від:
- студентів та випускників коледжу
- батьків
- викладачів
- відвідування Дня відкритих дверей
- рекламних носіїв та акцій
2. Обрали б коледж для навчання ще раз
3. Вважають спеціальність актуальною
4. Задоволені процесом навчання, з них:
- освітнім процесом
- навчально-виробничим навчанням
- культурно-масовими заходами
5. Рекомендуватимуть коледж для вступу

Відсоток осіб за курсами
ІІ
IV
середнє
40
35
4
10
11

37
35
6
7
15

38,5
35
5
8,5
13

75
86
92
41
33
18
72

85
77
89
27
42
20
89

80
90,5
90,5
34
37,5
19
80,5

Серед 200 анонімно опитуваних студентів 90% подобається
навчання в коледжі, 80% рекомендуватимуть вступ до коледжу
своїм знайомим і обрали б коледж в якості місця навчання ще
раз. Уявлення здобувачів освіти про місце навчання доводить
актуальність отримання фахової освіти за обраною спеціальністю та висвітлює напрями додаткової стратегії розвитку
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коледжу на ринку освітніх послуг, спрямованої на задоволення
освітніх потреб студента.
Серед чинників, які задовольняють потреби студента в
отриманні якісної затребуваної освіти, можна виділити:
- актуальність та затребуваність обраної спеціальності на
ринку праці;
- перспективи займання професійної ніші та продовження
навчання;
- статус, престижність і бренд закладу;
- організація освітнього процесу, який дозволяє отримати
необхідні компетенції;
- академічна мобільність та інтегрованість до міжнародної
освіти та практики.
Під час дослідження було розглянуто організацію
навчально-виробничого процесу в коледжі, оскільки практична
складова навчання об’єднує два перших чинники вибору
закладу фахової перевищої освіти – відповідність вимогам ринку
праці та реалізація у професійній сфері. Фаховий коледж є
унікальним зосередженням поєднання професійно-технічних
компетентностей із засадами інженерного мислення, тому
навчально-виробнича база коледжу має стати вирішальною для
реалізації освітніх послуг. Як доводить опитування здобувачів
освіти (табл. 1), саме організація виробничого навчання є
вагомою складовою позитивного ставлення студента до закладу
освіти. Отже, підвищення рівня навчально-виробничого
навчання та актуалізація отриманих практичних навичок
здобувачем освіти через удосконалення професійно-технічної
складової організації освітнього процесу у фаховому коледжі
сприятимуть
зацікавленості
студентів
в
опануванні
професійними компетентностями, зростанню ролі фахової
передвищої освіти в сфері освітніх послуг та підтримки стратегії
маркетингу ключових клієнтів у профорієнтаційній діяльності
коледжу.
Узагальнення результатів аналізу науково-методичної
літератури з проблеми вдосконалення організації освітньо25

виробничого процесу з метою задоволення освітніх потреб
студента та формування професійних компетентностей (і, як
наслідок, підвищення освітнього статусу коледжу
та
привабливості для вступників) дозволяють визначити необхідні
умови формування майбутнього фахівця:
- демократизація,
індивідуалізація
та
незалежність
студентів у навчанні (через увагу до сучасних освітніх потреб
студента, відмова від авторитарно-дисциплінарної системи
виробничого навчання з переходом на особистісно орієнтовану);
- зміна ролі викладача, майстра, педагога (через спільну
науково-дослідну діяльність і наукову творчість у процесі
навчально-виробничої роботи);
- кооперативні навчання та практика (через спільне
вирішення
навчально-виробничих
завдань
проблемного
характеру із залученням фахівців-практиків та науководослідного потенціалу);
- розвинена матеріально-технічна база (через створення
освітньо-професійних центрів, оновлення сучасних лабораторій і
баз навчально-виробничих практик);
- інноваційні технології (через упровадження квазіпрофесійних комунікативно-діяльнісних ситуацій, комунікативнотренінгових
занять,
ділових
ігор,
імітаційно-рольового
моделювання та ін.);
- організація проєктної діяльності через наукововиробниче навчання;
- створення освітньо-виховного простору з метою формування об’єкт-суб’єктних професійних відносин.
Таким чином, освітньо-виробничий процес у фаховому
коледжі – це організована взаємодія фахівців-практиків,
науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти, яка
передбачає проєктування та реалізацію сукупності цілеспрямованих та взаємопов’язаних видів педагогічної взаємодії, а
визначення його ролі в організації освітнього процесу в коледжі,
як осередку фахової передвищої освіти, є вирішальним
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чинником у формуванні місця фахового коледжу в системі
безперервної освіти.
Аналіз потреб ринку праці та вимог роботодавців, які
масово шукають фахівців серед випускників коледжу, доводить
потребу освітніх послуг, що надають, та орієнтує на
удосконалення каліфікованих компетенцій випускника, що
підтверджує тезис про нерозривне поєднання таких ланок
безперервної освіти, як професійно-технічна, фахова передвища
та вища. В цьому аспекті коледж має об’єднати етапи
професійно-технічної, вищої освіти та початкової наукової
школи, міцно закріпити ланцюг постійного освітнього процесу
розвитку фахівця та виховання особистості, продовжувати
розвиток професійних прагнень суб’єкта освіти, надавати та
удосконалювати унікальні компетенції, які сформовані гнучкою
системою теоретичних знань та довершеною системою
прикладних умінь.
УДК 619:611
Зелений В.М., канд. іст. наук, в.о. директора Верхньодніпровського
коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного
університету
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
9 серпня 2019 р. набув чинності Закон України № 2745-VIII
«Про фахову передвищу освіту» (далі – Закон).
Нормами Закону визначено створення нового рівня в
системі освіти України – фахової передвищої освіти, тому він є
спеціальним.
Актуальність дослідження полягає у встановленні повного
переліку актів з нормативного забезпечення імплементації
Закону, аналізі поточного стану та перспектив, визначенні
проблем імплементації та шляхів їх подолання, формулюванні
рекомендацій практичного характеру.
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Для імплементації Закону наказом МОН України від
24.09.2019 р. № 1228 «Про затвердження плану заходів з
організації підготовки проєктів актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України від 6 червня 2019 р.
№ 2745-VIII «Про фахову передвищу освіту»» (далі – Наказ)
визначено хронологічну послідовність розробки і затвердження
переліку з 49 проєктів нормативно-правових актів (далі – НПА)
впродовж 2019–2021 років.
За своєю юридичною природою вказані 49 проєктів НПА
є різними: проєкти змін до законів, постанов КМУ, наказів
різних міністерств.
Згідно з Наказом імплементація покладається на
директорат вищої освіти і освіти дорослих МОН України, що на
перехідному етапі, в умовах відсутності профільного підрозділу
у структурі МОН, є виправданим.
В той же час, імплементація Закону передбачає заходи з
розробки і затвердження 17 НПА, які не вказані у Наказі, проте
мають суттєве значення у створенні системи фахової передвищої
освіти. Вказані НПА визначені у Законі насамперед як акти МОН
України.
Пріоритетними серед цих НПА є стандарти фахової
передвищої освіти (пункт 4 частини 1 статті 6 Закону) та Типове
положення про організацію освітнього процесу в закладах
фахової передвищої освіти (частина 2 статті 45 Закону).
Окремі питання імплементації потребують уточнення:
порядок сертифікації педагогічних працівників закладів фахової
передвищої освіти вказано у пункті 18 частини 1 статті 13 Закону,
але є бланкетна норма (частина 3 статті 24 Закону) про
проведення сертифікації у порядку, визначеному Законом
України «Про освіту», тому у цьому випадку має застосовуватися
норма базового Закону України «Про освіту».
Можливим є варіант врегулювання цього питання у
роз’яснювальному листі МОН України або внесення змін до
порядку сертифікації педагогічних працівників у частині його
поширення на викладачів, які провадять освітню діяльність на
програмах загальносвітньої підготовки. Потребує уточнення
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питання про поширення дії порядку сертифікації на викладачів,
які провадять освітню діяльність на програмах фахової
підготовки (спеціальні дисципліни).
Необхідно врахувати і наявність бюрократичних бар’єрів
процесу, прикладом чого є кейс «КВЕД 85.41 «Фахова передвища
освіта».
Імплементація Закону охоплює період 2-а роки (до
9 серпня 2022 р.), що випливає з пункту 3 частини 4 розділу XIV
«ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону, оскільки
в тексті Закону відсутні безпосередньо визначені дати
затвердження щодо значної кількості підзаконних НПА.
Наказом МОН України
№ 596 від 05.05.2020 «Про
затвердження
персонального
складу
сектору
фахової
передвищої освіти Науково-методичної ради МОН» сформовано
сектор, а наказом МОН України № 149 від 07.02.2020 «Про
оголошення конкурсного відбору членів сектору фахової
передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти
і науки України» визначено проведення конкурсного відбору,
зокрема 5 червня 2020 р. закінчилося подання документів від
бажаючих взяти участь у відборі.
Формування сектору та його науково-методичних комісій
(підкомісій)
дозволить
розробити
стандарти
фахової
передвищої освіти.
У контексті вищевказаного, з урахуванням зростаючої
кількості НПА для нормативного забезпечення імплементації
Закону, необхідно:
1) визначити, що загальна кількість НПА, необхідних для
імплементації, становить 66 (у разі вирішення питання
сертифікації може бути 65);
2) визнати, що збільшення кількості НПА в процесі
імплементації Закону, є логічним і кореспондується з історією
імплементації Закону України «Про вищу освіту»;
3) критично осмислити орієнтовну дату завершення
імплементації 9 серпня
2021 р. і враховувати реальну
можливість її відтермінування до щонайменше 2023 р.;
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4) продовжувати роботу з обґрунтування доцільності
створення в структурі МОН підрозділу фахової передвищої
освіти, який матиме ресурсні можливості для супроводу і
моніторингу процесу імплементації.
Вказані кроки дозволять спрямувати процес імплементації Закону у конструктивному напрямку, коли на перший план
вийдуть процедури, фаховий моніторинг, реагування і своєчасне
коригування планів.
УДК 37.062.3
Горіховський М.В., канд. екон. наук, викладач
Відокремленого структурного підрозділу «Коледж економіки,
права та інформаційних технологій» Кам’янець-Подільського
податкового інституту
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ
ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Всесвітня пандемія COVID-19 вносить зміни у всі
соціально-економічні сфери життя людей і компаній, а також в
освіту. Освіта в Україні, яка в основному базувалася на режимі
offline, раптово перейшла в режим online, при цьому одразу
стало видно всі основні проблеми освітян та можливості як
окремого закладу освіти, так і викладача.
Сучасному суспільству потрібна масова якісна освіта, яка
спроможна забезпечити зрослі вимоги до споживача та
виробника матеріальних і духовних благ. Виконати соціальне
замовлення суспільства через збільшення асигнувань на освіту,
збільшення кількості закладів освіти та іншими традиційними
способами не в змозі навіть заможні країни. Тому поява
дистанційної освіти не випадкова, це закономірний етап
розвитку та адаптації освіти до сучасних умов *1+.
Питання «бути чи не бути» дистанційній освіті вже не є
актуальним. У всьому світі дистанційна освіта існує, займає своє
соціально значуще місце в освітній сфері. У кінці 1997 року в
30

107 країнах діяло близько 1000 навчальних закладів дистанційного типу. Кількість тих, хто здобув вищу освіту в системі
дистанційної освіти, в 1997 р. становила близько 50 млн осіб, у
2000 р. – 90 млн, за прогнозами, у 2023 р. становитиме
120 млн осіб *2+.
Основним здобутком Міністерства освіти і науки України
можна назвати позицію невтручання в політику впровадження
та використання дистанційного навчання кожного закладу
освіти. Для тих, хто не мав платформ чи розуміння, що таке
дистанційне навчання, МОН надав рекомендації щодо його
організації, що полегшило процедуру впровадження і
використання таких технологій.
Під час проведення лекцій освітяни України здебільшого
використовували наступні платформи: Zoom, Skype, Google
Classroom, Moodle, Viber, рідше – YouTube, Google Hangouts,
DingTalk, Classdojo та інші. Режим живого спілкування та
контакту викладача зі студентом було встановлено, але виникла
нова проблема – це якість інтернет-зв’язку у віддалених регіонах
та селах. Ми зараз говоримо не про інтернет в цілому, а про
високошвидкісний інтернет-зв'язок, відсутність якого в деяких
випадках зробила неможливим онлайн-спілкування зі студентами. Щоб вирішити цю проблему, більшість викладачів
дублювали свої лекції в текстових форматах у системах Google
Classroom, Moodle, Classdojo або надсилали через месенджери
Viber,WhatsApp, Facebook Messenger та інші.
Важливим етапом підготовки студента є практичне і
лабораторне навчання та практика, в умовах дистанційного
навчання викладачі та студенти працювали в режимі online, для
цього використовували платформи Google Classroom, Moodle,
власні платформи та інше. Перевага цих форм проведення
лабораторних чи практичних занять в тому, що студент має
можливість навчатися в будь-який час. Недоліками online-занять
є те, що не всі навчальні дисципліни можна викладати таким
чином, деякі особливі все ж таки потребують безпосереднього
контакту викладача зі студентом.
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У більшості закладів фахової передвищої освіти сесія
підходить до свого закінчення і тому можна уже підбити певні
підсумки, а також почати розбудовувати стратегію на наступний
навчальний рік.
Особливу
увагу
хочеться
приділити
організаційному аспекту роботи викладача уже в звичному
режимі, коли вийдемо з карантину. Ми всі маємо розуміти, що
дистанційне навчання в Україні не може повноцінно замінити
стаціонарне, але більшість напрацювань ми повинні
запровадити в освітній процес, щоб не змарнувати здобутки
карантинного навчання.
Запровадження комп’ютерних і мобільних технологій в
освітній процес показує, що освіта має бути не тільки в аудиторіях, а бути гібридною освітою offline/online, що дозволить нам
знівелювати недоліки як online-, так і offline-навчання.
Отже, ми можемо сформулювати такі тезиси гібридного
навчання:
- доступність матеріалів для навчання в режимі 24/7;
- спрощення відпрацювання за відсутність на лекції чи
семінарі;
- комплексне програмне забезпечення;
- використання різних освітніх технології;
- полегшення процесу індивідуального навчання студентів;
- моніторинг успішності студентів у режимі онлайн;
- самоаналіз викладача та виявлення проблемних тем.
Основна проблема, яка може виникнути із розвитком
освіти в умовах діджиталізації, це дублювання роботи викладача
на паперах і online. Закон України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти» *3+ дає можливість адміністрації зменшувати обіг
паперів між викладачами та адміністрацією, що вивільняє час
для підготовки якісних матеріалів для викладання та наукової
роботи.
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Використані джерела
1. Кузьміна І. Проблеми та переваги дистанційного
навчання Режим доступу: http://confesp. fl. kpi.ua/node/1031.
2. Татарчук Г.М. Институционализация дистанционного обучения : социологический аспект // Образование. – 2000. – № 1. –
С. 63–72.
3. Про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон
України від 18 грудня 2019 року № 392-IX //Голос України. – № 7. –
15.01.20.
УДК 37.046
Журавель Ю В., канд. екон. наук, викладач Львівського фахового
коледжу харчової і переробної промисловості Національного
університету харчових технологій
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖІ
Фахова передвища освіта займає свою нішу у системі
освіти. Основу цієї ланки становлять фахові коледжі, основним
результатом діяльності яких є підготовка фахового молодшого
бакалавра. Особливістю підготовки таких фахівців є акцент на
практичну складову в умовах сучасного виробництва і сфери
послуг, які зорієнтовані на потреби ринку праці.
Пріоритетом для фахової пердвищої освіти є практична
підготовка фахівців, тому виникає питання: Чи дистанційне
навчання зможе забезпечити потреби якісної підготовки
молодших бакалаврів? Адже без практичного відпрацювання
навичок варто забути про кваліфікованого фахівця.
Як показують реалії нашого життя, технічний прогрес не
стоїть на місці – він стрімко рухається вперед, незважаючи на
всілякі перешкоди.
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Дистанційне навчання – це форма навчання з
використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій,
які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів
на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами
інформаційної мережі *1+.
Виникає певна дилема: з одного боку, дистанційне
навчання – вимога сучасності, з іншого – практична підготовка
спеціалістів.
Основні переваги дистанційного навчання:
- навчання без відриву від основної діяльності;
- самостійне планування часу та графіку навчання;
- мобільність;
- доступність;
- гнучкість;
- інтерактивність;
- економічна ефективність;
- відсутність географічних кордонів.
Однак поряд з безумовними перевагами визначили низку
недоліків дистанційного навчання:
- відсутність живого спілкування;
- недостатній контроль над рівнем засвоєння вивченого
матеріалу;
- ідентифікація здобувача освіти;
- необхідність самодисципліни, свідомості та самостійності;
- відсутність можливості передачі практичних навичок.
Слід зазначити також низьку теоретичну складову
проблеми дистанційного навчання. Це виявляється, насамперед,
у відсутності чітко виражених цілей навчання й необхідних
початкових вимог до студента для роботи в цій системі,
слабкому рівні системи контролю його знань, відсутності вимог
до змісту дистанційних курсів і навчально-методичного
забезпечення, захисту авторських прав розробників навчальних
матеріалів, сертифікації інститутів дистанційної освіти тощо. І,
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крім того, не за всіма спеціальностями можна проводити
підготовку фахівців за допомогою дистанційних курсів *2+.
Враховуючи всі преваги та недоліки дистанційного
навчання, робимо висновок, що саме для підготовки фахових
молодших бакалаврів буде актуальною та ефективною змішана
форма навчання, яка передбачає поєднання традиційної та
дистанційної форм навчання.
Ми пропонуємо такий алгоритм проведення змішаного
навчання:
Етап 1. Організація змішаного навчання. Може
відбуватися в очній формі. На цьому етапі важливо ознайомити
та навчити студента основам дистанційного навчання, сприяти
набуттю відчуття впевненості та всебічної підтримки. Цей етап
необхідний, щоб налагодити контакт зі студентом.
Етап 2. Дистанційне вивчання теоретичного матеріалу.
Пошукова та наукова робота студента.
Етап 3. Практичне відпрацювання вмінь і навичок у формі
аудиторних занять.
Етап 4. Підсумкова атестація здобувача освіти (складання
іспиту або виконання випускної роботи).
Саме змішане навчання включає всі переваги очного та
дистанційного навчання, одночасно нівелюючи їхні недоліки.
Змішане навчання допускає збереження загальних
принципів побудови традиційного освітнього процесу. Ідея
застосування
елементів
асинхронного
й
синхронного
дистанційного навчання під час змішаного навчання полягає в
тому, що певну частину навчальних дисциплін студенти
освоюють у традиційних формах навчання (стаціонарній або
заочній тощо), а іншу частину дисциплін – за технологіями
мережевого навчання. Співвідношення частин визначається
готовністю закладу освіти загалом до подібної побудови
освітнього процесу, а також бажанням і
технічними
можливостями студентів *2+.
Отже, саме змішане навчання буде ефективне для фахової
передвищої
освіти. Саме поєднання традиційних та
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дистанційних форм навчання дозволить підвищити якість
навчання, зробить освітній процес більш сучасним, гнучким,
стабільним та збереже практичну орієнтованість закладів
фахової передвищої освіти.
УДК 007:51
Цикалюк Ю.О., канд. техн. наук, викладач
Мирогощанського аграрного коледжу
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
КОЛЕДЖУ
У сучасних умовах з величезною швидкістю зростають
потоки інформації, розвиваються технології її обробки та
зберігання, реальне життя все більше і більше переходить у
«цифру». Цифрова трансформація – це неминучий процес, що
відбувається в усьому світі. Високотехнологічні досягнення
впроваджуються в наше життя нон-стоп. Одним з громадських
інститутів, які зазнали також інформаційного впливу, стала
система освіти. Розвиток технологій сприяє розробці нових
інструментів навчання і робить освітній процес ефективнішим.
Однак бездумне використання цих інструментів призводить до
зворотного ефекту, коли реальне пізнання замінюється
ілюзорним, а навчання перетворюється у прості розваги.
Формується нова ідеологія, заснована на гейміфікації та
діджиталізації освіти, де на зміну традиційним учителям йдуть
«ігропедагоги», «координатори онлайн-платформ і освітніх
траєкторій». Навіть за скептичного ставлення до подібних
новацій більшість фахівців у галузі освіти розуміють, що зміни
неминучі, і бачать два основні напрями її розвитку:
• освіта має бути наближена до проблем реального життя;
• система навчання має враховувати і розумно використовувати нові технологічні можливості.
Під цифровою трансформацією розуміємо процес
діджиталізації, що спрощує доступ до інформації. Поняття
«діджиталізація» науковці тлумачать як спосіб приведення будь36

якого різновиду інформації в цифрову форму з використанням
цифрових технологій.
Сутнісними характеристиками цифрових технологій є
мобільність, доступність і безкоштовність, зберігання та
використання інформації незалежно від місця знаходження,
відсутність необхідності оновлення та встановлення програмного
забезпечення, бо технології «стали хмарними». Таким чином,
одним з викликів діджиталізованого суспільства є готовність
педагога до цифрової трансформації процесу навчання,
проєктування індивідуальної освітньої траєкторії та організації
сучасного процесу педагогіки партнерства між студентами та
викладачем.
Аналіз електронних інформаційних ресурсів кадрових
агентств (Adecco, Advance, AGA Recruitment, Aurora, VSK
Consulting, White Sales) дозволив зафіксувати певні тенденції
підбору компаніями та установами кваліфікованих фахівців, що
актуалізують необхідність розвитку особистісної гнучкості,
адаптивності, комунікативності, рефлексивності, які визначено
науковцями як soft skills та вмінь застосування можливостей
цифрових технологій. Вирішення зазначеного можливе лише
під час впровадження в систему освіти перспективних
інноваційних технологій, таких як цифрові, зокрема, для
організації сучасної освітньої взаємодії. Таким чином, у системі
національної освіти зумовлено необхідність гнучкого реагування
на потреби у кадрах високої кваліфікації, конкурентоздатних,
що передбачає оновлення способів і засобів комунікації.
Цифрова трансформація стає головним трендом
сучасності та радикальним чином перетворює сутнісні
характеристики процесів усіх сфер суспільного життя. Сьогодні
вже неможливо закладу освіти залишатися осторонь цифрової
трансформації. Цифрові технології стали невід’ємною частиною
нашого повсякденного буття, тому спроба уникати їх
використання означає «втечу» від реальності. Діджиталізація –
це усвідомлений підхід докорінного перетворення будь-яких
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процесів на основі використання цифрових технологій, зокрема,
процесу педагогіки партнерства.
Ефективність реалізації розвитку сучасної особистості
передбачає оновлення способів взаємодії з використанням
можливостей цифрових технологій. Необхідно розуміти, що
цифрова трансформація – не модне тимчасове явище. Це
глобальна тенденція, максимальну вигоду від якої отримають
заклади освіти, що повною мірою стануть лідерами в галузі
перетворення освітнього процесу на основі використання
цифрових технологій, зокрема, в процесі освітньої партнерської
взаємодії.
Педагогіка партнерства (співробітництва) як цілісна
технологія на сьогодні не має нормативно-виконавчого
інструментарію. Тому педагогіку співробітництва розглядаємо
як особливу технологію, яка є втіленням нового педагогічного
мислення, джерелом інноваційних ідей тією чи іншою мірою.
Таким чином, головним завданням педагогіки партнерства
вважаємо перехід на якісно новий рівень побудови
міжособистісної взаємодії між учасниками освітнього процесу,
зокрема, з використанням можливостей цифрових технологій.
На нашу думку, основними напрямами, зокрема,
мережевої педагогіки партнерства є інформування, просвіта,
консультування, навчання, спільна діяльність. Сучасним і
цікавим трендом організації процесів взаємодії є засоби
комунікації, що набули ознак мобільності, та цифрові технології.
Отже, сьогодення вимагає переходу на якісно вищий
рівень
використання
цифрових
технологій
в
освіті,
удосконалення державного управління цим процесом. Постійні
динамічні зміни, які відбуваються в технологіях, безумовно
впливають на зміст і особливості освітнього середовища,
зокрема способи комунікації в ньому, а відтак, на можливості
партнерської взаємодії. Для вирішення цих та інших проблем –
з огляду на сучасний стан і потенціал розвитку цифрового
сектору України – потрібне узгодження основних стратегічних
цілей, механізмів і нормативного забезпечення розвитку
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інформаційного суспільства в Україні на найближчу перспективу шляхом створення Єдиної цифрової платформи в освіті.

УДК 001.895
Супрун В.В., канд. екон. наук, проф. Державного закладу вищої
освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії
педагогічний наук України
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Стимулювання й активізація інноваційних процесів,
становлення інформаційного суспільства, яке в перспективі
перетвориться на суспільство знань, стають пріоритетними
національними інтересами, що покладені в основу формування
курсу подальшого соціально-економічного розвитку України. Це
безпосередньо стосується і освіти, зокрема закладів фахової
передвищої і професійної освіти.
Цілком очевидно, що вітчизняна система освіти не
відповідає ані сучасним запитам з боку особистості та
суспільства, ані потребам економіки, ані світовим тенденціям.
Саме тому розпочато системну трансформацію освіти, головна
мета якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від
початкової школи – до закладів вищої освіти *3+.
Масштабне реформування освіти в Україні стало
можливим завдяки прийняттю нового рамкового Закону
України «Про освіту», який визначив метою освіти всебічний
розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних
здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної
самореалізації компетентностей, виховання відповідальних
громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального,
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економічного, творчого, культурного потенціалу Українського
народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору *1+.
Водночас Законом України «Про фахову передвищу
освіту» встановлено основні правові, організаційні, фінансові
засади функціонування системи фахової передвищої освіти, що
створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою
підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення
потреб суспільства, ринку праці та держави *2+.
Зауважимо, що у 2020 році започатковується освітня
діяльність з підготовки за освітньо-професійним ступенем
фахового молодшого бакалавра. Технікуми, коледжі, які в
системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і до завершення
2020 року не отримають статусу коледжу відповідно до Закону
України «Про вищу освіту», своєю чергою, набувають статусу
закладу фахової передвищої освіти.
У нових економічних і соціокультурних умовах
законодавчо невирішеними залишаються питання управління
системою професійної (професійно-технічної) освіти. Має бути
якнайшвидше ухвалений Закон «Про професійну освіту», яким
буде визначено правові, організаційні та фінансові засади
функціонування і розвитку системи професійної освіти,
забезпечення потреб ринку праці у кваліфікованих виробничих
кадрах, розподіл повноважень, прав та відповідальності органів
освіти і науки на загальнодержавному та регіональному рівнях,
розширено автономію, врегульовано механізми взаємин органів
виконавчої влади та самоврядування щодо забезпечення
функціонування як системи професійної освіти загалом, так і
конкретного закладу професійної (професійно-технічної) освіти
в умовах децентралізації управління та суспільних змін.
Безумовно, прийняття Закону України «Про професійну
освіту» дозволить забезпечити оперативність прийняття
управлінських рішень щодо професійної освіти та її фінансового
і матеріально-технічного забезпечення; поліпшити розвиток
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державно-приватного
партнерства;
консолідацію
зусиль
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, закладів освіти, роботодавців,
науковців і громадських об’єднань для забезпечення ринку праці
кваліфікованим виробничим персоналом; збільшити обсяги
фінансування
та
інвестицій;
забезпечити
умови
для
випереджувального розвитку професійної освіти, створення
багатопрофільних, різнорівневих закладів професійної освіти,
що здійснюватимуть підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації кваліфікованих кадрів відповідно до запитів
регіонального ринку праці та загальнодержавних потреб.
Звернемо увагу на те, що й досі управлінська діяльність
перебуває у полоні стереотипів радянських часів і створюється
на авторитарних підходах. Недостатньою також є самостійність
закладу освіти щодо розпоряджання матеріально-технічними і
фінансовими ресурсами. Принципи фінансування не відповідають вимогам сучасного ринку праці. Заклади фахової
передвищої і професійної (професійно-технічної) освіти потерпають від недостатнього матеріально-технічного забезпечення,
неефективного управління та низької якості менеджменту.
Надважливим
викликом
сучасності
залишається
оптимізація і контроль фінансування закладів та установ
системи фахової передвищої
і професійної (професійнотехнічної) освіти з державного та місцевих бюджетів.
Фактично
спостерігається
неузгодженість
місцевої
політики щодо соціально-економічного розвитку регіонів,
забезпечення трудовими ресурсами з реальними потребами
регіону та держави. Відмовляються місцеві органи влади та
самоврядування також фінансувати навчання молоді з інших
регіонів і населених пунктів, що є неприпустимим для
демократичної держави і суспільства загалом, яке сповідує
європейські цінності у своєму становленні та розвитку,
суперечить Конституції, підзаконним нормативно-правовим
актам та не дає можливості молоді вільно обирати місце
навчання, професію, спеціальність і заклад освіти [4].
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Відсутність в Україні протягом тривалого періоду
виваженої державної політики в підготовці кваліфікованого
виробничого персоналу призвела до критичного дисбалансу на
ринку праці. Виробництво відчуває гострий дефіцит у
кваліфікованих кадрах. Нині чинний механізм управління
відтворенням виробничого потенціалу не відповідає викликам
ринку праці, вимогам роботодавців, замовників підготовки
кадрів, гальмує розвиток галузей економіки, що несе загрозу
національній безпеці України.
Таку ситуацію обумовлюють фундаментальні недоліки,
накопичені у національній системі освіти, зокрема недостатній
рівень інноваційного розвитку закладів системи фахової
передвищої і професійної освіти України.
Враховуючи вищенаведене, вирішення сучасних проблем
інноваційного розвитку закладів фахової передвищої
і
професійної освіти в Україні не можливе без проведення
фундаментальної реформи професійної (професійно-технічної)
освіти
та
подальшого
нормативного
забезпечення
імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту».
Нагальним стає також розподіл повноважень, прав та
відповідальності органів освіти і науки на загальнодержавному
та регіональному рівнях, взаємодії суб’єктів управління освітою,
закладів та установ фахової передвищої і професійної освіти,
органів місцевого самоврядування, стейкхолдерів освіти,
громадських організацій і громадян в умовах реформування
освітньої галузі.
Однак, на нашу думку, сьогодні ще зарано говорити про
готовність української системи органів державного регулювання
до управління професійною (професійно-технічною) та фаховою
передвищою освітою на якісно новому рівні, адже ще чимало
треба зробити на національному, регіональному та місцевому
рівнях для становлення територіальних громад і законодавчого
забезпечення їх діяльності, посилення їх впливу на розвиток
освіти в конкретній області, районі, місті, селищі, селі.
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УДК 37.018.43:004
Тарасюк І.В., канд. пед. наук, викладач-методист
Львівського державного коледжу харчової і переробної
промисловості Національного університету харчових технологій
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ
Процес інтеграції України в Європейський освітній
простір передбачає необхідність оновлення як змісту освіти та
якості викладання, так і впровадження дієвих методів навчання
для забезпечення високого рівня знань сучасних фахівців.
Відомо, що людина запам’ятовує 10 % того, що почула, 50% того,
що побачила, і 90 % того, що зробила самостійно *2+.
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Можна виокремити декілька основних сучасних тенденцій
розвитку ІКТ в освітньому процесі. Одна з провідних – створення
єдиного освітнього простору *1+.
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 студент 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.
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Цей сервіс має низку переваг: просте налаштування;
економія часу; організація матеріалів; ефективний освітній
процес; доступність і безпечність *1].
Використання сервісу Google Classroom в освітньому
процесі закладів фахової передвищої освіти має такі переваги:
- використання інтерактивних вправ на заняттях дає
кращий результат тоді, коли студенти виконують їх
індивідуально за допомогою інтернет-сервісів, що підвищує
ефективність роботи кожного студента 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 педагога та підвищує зацікавленість
студентів.
Використання Google Classroom не зводиться до заміни
паперових носіїв інформації електронними. 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 студентів до
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систематичного виконання рекомендованих завдань, що значно
поліпшує результати навчання. Використання широких
можливостей дистанційної системи дозволить студентам
самостійно організовувати, планувати та контролювати свій
освітній процес, а також отримати більш ґрунтовні та
різноманітні знання.
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УДК 94(100)
Радченко Л.С., канд. іст. наук, викладач-методист
Відокремленого підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж
екології і природних ресурсів»
Краснюкова Т.В., вчитель Боярського академічного ліцею
«Престиж»
ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ
ІСТОРІЇ
Історія України – це шлях боротьби українського народу
за незалежність. Український досвід перемог і поразок гіркий,
але водночас надзвичайно повчальний для нинішніх поколінь
українців, які вже мають змогу жити у власній державі. У
сучасних умовах, коли держава обрала демократичний шлях
розвитку,
шлях
побудови
громадянського
суспільства,
проблематика викладання та вивчення історії має особливе
значення.
Вивчати та пізнавати культурну та історичну спадщину
свого народу є обов’язком кожної свідомої людини. Без історії
немає теперішнього і майбутнього. Упродовж усього часу
існування український народ розвивав, творив, поповнював та
збагачував культурні й історичні цінності, незважаючи на
постійну загрозу знищення українського етносу та, навіть, його
цілковиту асиміляцію. Українці творили, спираючись на
успадковані від предків та перейняті від інших народів духовні
цінності.
На початку ХХІ століття історія відіграє ключову роль.
Вона підносить нам цінні уроки та допомагає зрозуміти
причини явищ нашого часу. Нині чимало зроблено для
переосмислення багатьох проблем, концепції з історії
українського народу. В цьому контексті важливо допомогти
учням середніх шкіл, гімназій, студентам коледжів, надати та
поглибити знання про славні, трагічні і героїчні сторінки
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багатовікової історії нашого народу. Особливо це стосується
давньої, середньовічної та нової історії з огляду на те, що
впродовж довгих десятиліть цілі покоління українського етносу
не мали змоги вивчати правдиву історію своєї держави.
Глобальні зміни в інформаційній, комунікаційній,
професійній та інших сферах сучасного суспільства вимагають
коригування змістових, методичних і технологічних аспектів
освіти, перегляду колишніх ціннісних пріоритетів, розвитку
нових педагогічних технологій. Акцент переноситься на
формування у молодого покоління нових якостей особистості:
креативність мислення, комунікативність, уміння самостійно
поповнювати свої знання, широта бачення проблем і можливих
наслідків їх вирішення. І, мабуть, головне – від фахівців нині
вимагають такі уміння: швидко орієнтуватися в потоках
інформації та будувати нові моделі – як пізнавальні, так і
прагматичні.
Науковий прогрес рухається із шаленою швидкістю,
прогресивні країни світу поступово діджиталізуються, тому нам
так само потрібно оновлюватися та рухатися вперед.
Молоде покоління сьогодні зростає у цифровому світі і
для них цілком природним є цифрове середовище, яке вони
використовують для отримання та обміну інформацією. Для них
не є проблемою навчатися дистанційно, навпаки – це новизна,
креативність для здобуття знань! Онлайн-навчання це зручно –
все що потрібно, щоб розпочати – бажання та доступ до
інтернету.
Навчаючись онлайн, здобувачі освіти отримують усі
необхідні матеріали та мають змогу повернутися до них у будьякий момент. Тож проблема нестачі чи відсутності підручників
зникає.
Переваг онлайн-навчання є багато: зростання інтересу до
нового цікавого методу навчання, економія ресурсів всіх
учасників освітнього процесу, автоматизація контролю
виконання завдань тощо.
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Сучасний навчально-методичний посібник «Історія
України з найдавніших часів до ХХ ст. Ч.І» складено для
допомоги студентам та учням денної, дистанційної, заочної
форм навчання у вивченні курсу, також усім, хто цікавиться
історією України. Упорядники спробували систематизувати та
зблокувати основні історичні події і факти у найбільш
раціональному вигляді. Посібник актуальний, перш за все, для
молоді, яка вивчає історію своєї рідної країни, а також для
правильного розуміння специфіки історичного розвитку
України, його особливостей і складностей. Почуття національної
гордості – ось що має виховувати у молоді України література з
історичної тематики. У світлі нових подій, процесів, тенденцій,
що спостерігаються в Україні останні роки, вихід посібника є
своєчасним.
Цей посібник побудований на достатній кількості
документальних
матеріалів.
Містить
повний
виклад
теоретичного матеріалу до кожної із запропонованих тем,
питання для контролю та самоконтролю студентів, тематики
рефератів, дискусійні питання. Наводяться уривки з документів,
карти битв, фото відомих осіб, таблиці.
Ключовою, авторською розробкою в підручнику є
додатковий матеріал поданий по закінченню тем у вигляді
таблиць, де розміщено фото, герби, роки життя та правління
князів Київської, Галицько-Волинської держави. У такій же
формі подано гетьманів запорізької Січі, гетьманів України,
окремо Правобережної та Лівобережної України, імператорів
Візантійської імперії з ІІ пол. ІХ до І пол. ХІІІ ст., правителів
Османської імперії, литовських князів, польських королів,
московських
князів, царів,
імператорів
Російської
та
Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперій.
Підкріплення основного матеріалу унаочненням значною
мірою поліпшує сприйняття матеріалу, суттєво доповнює
текстову інформацію, дає підстави авторам зробити більш
чітким, точним та образним виклад програмного матеріалу.
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Джерельна база у підручнику може стати в нагоді не
тільки для студентів та учнів під час написання рефератів та
більш глибокого вивчення окремих підрозділів, а й для наукових
розвідок магістрів і аспірантів, оскільки багато проблем історії
ще потребують широких наукових досліджень і узагальнень.
Посібник є важливим з огляду на необхідність якісної
підготовки молодого покоління, яке вивчає історію України.
Сприятиме випереджаючому навчанню, ознайомившись з
матеріалами, студенти зможуть більш проблемно сприймати
матеріал, дискутувати, проводити паралелі з сучасними подіями
в Україні.
УДК 502.4 (438.42) (476+477+438)
Боруцька Ю.З., канд. геолог. наук, Доценко Н.В., викладачі
Екологічного фахового коледжу Львівського національного аграрного
університету
ІННОВАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОЇ
СПІЛЬНОТИ
Входження України у світовий освітній простір висуває
підвищені вимоги як до екологічної освіти молоді, так і до професійної підготовки фахівців у галузі екології. Увесь комплекс
екологічних проблем сучасності потребує нового осмислення,
докорінного перегляду підготовки майбутніх спеціалістів цієї
сфери.
Актуальність такої тематики зумовлена загостренням
низки суперечностей, зокрема, між соціальним запитом
суспільства на екологічно культурну, екологічно освічену
особистість та існуючим рівнем підготовки фахівців галузі
екології, між необхідністю ефективного цілеспрямованого
формування екологічної культури особистості та рівнем
підготовленості фахівців цієї галузі до методик та технологій
здійснення цього процесу. Зазначене вище свідчить про те, що
підготовка майбутнього фахівця в галузі охорони довкілля є
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актуальною проблемою у діяльності закладів фахової
передвищої освіти і потребує нових підходів до її оптимального
вирішення. Отож, якщо буде ефективно подоланий існуючий
“теоретично-практичний бар’єр” поміж освітнім процесом і
ринком праці, створена реальна можливість надання сучасних
компетенцій випускникам закладів освіти, у майбутньому
підвищиться і конкурентоспроможність фахівців цього профілю
на теренах нашої держави та за кордоном.
У культурному просторі сучасної України значного
поширення набувають фестивалі у найрізноманітніших формах
і масштабах. Багато фестивалів включають у свою концепцію
поширення екологічного мислення – ідеї збереження природних
ресурсів, захисту довкілля від забруднення тощо. Можна
зазначити, що у тематиці великих фестивалів віддзеркалюються
наявні глобальні проблеми людства *1; 2+.
Отже, зважаючи на усе вищезадеклароване, запропонуємо
наш досвід щодо організації інноваційної діяльності освітньовиховного процесу серед студентсько-викладацької спільноти у
контексті проведення екофестивалю «ЧИСТЕ МІСТО ФЕСТ
2019». Основна його концепція полягала у популяризації
роздільного сміттєзбору – сортування сміття, раціонального
використання природних ресурсів, екологічно-дбайливого
ставлення до довкілля відповідно до Стратегії сталого розвитку
людства. Усі присутні мали добре усвідомити, що кожному з нас
потрібно так обережно використовувати природно-ресурсний
потенціал, аби залишити можливість наступним поколінням
теж користуватися тими ж ресурсами.
Інноваційно-просвітницька робота викладачів щодо
формування у студентів, молоді та загалом населення Львова і
Львівщини екологічної свідомості, культури поводження з ТПВ,
під час проведення екофестивалю відбувалася поетапно,
послідовно, шляхом реалізації таких механізмів впливу:
 інформування викладачами та студентами населення
щодо освітньо-виховної роботи;
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 формування та висвітлення через засоби масової
інформації, інтернет, соціальні мережі мети та завдань проєкту;
 соцопитування цільової аудиторії, відвідувачів і гостей
щодо проблеми раціонального поводження з ТПВ;
 спілкування та пропагування раціональних способів
поводження з відходами за допомогою інтерв’ю;
 організація викладачами презентацій екоініціатив і
екопроєктів (координування усіх закладів освіти, присутніх на
екофестивалі);
 організація й участь студентів у екоіграх;
 вироблення стратегії й організація роботи волонтерів.
Запропонована інноваційність в освітньо-виховному процесі призводить до зміни відносин викладача та студента, де
студент перетворюється у важливий освітній суб’єкт, залучений
до активної, творчої співпраці з викладачем, зацікавлений у
здобутті глибоких і актуальних професійних знань. Тематика
екофестивалів віддзеркалює глобальні екологічні проблеми
міста, району, регіону, людства. Займаючи все вагоміше місце в
інформаційному просторі суспільства, фестивалі неминуче
впливають на суспільну думку, настрої, менталітет загалом.
Необхідно використовувати цей вплив, підвищуючи екологізацію свідомості різних категорій населення. Вважаємо, що
завдяки інноваційній діяльності викладачів та студентів коледжу
у контексті проведення екофестивалю «ЧИСТЕ МІСТО ФЕСТ
2019» був ефективно подоланий існуючий “теоретично-практичний бар’єр” поміж освітнім процесом і застосуванням декотрих
отриманих знань і умінь у практичних умовах, створена реальна
можливість апробації в умовах живого спілкування «питання–
відповідь». Ініціативу участі зможуть перейняти й ефективно
втілювати науково-педагогічні працівники, освітяни, громадські
організації та активісти в інших регіонах України, що
однозначно призведе до зростання екосвідомості населення,
ефективного підвищення екологічної культури громадян у
контексті поводження з твердими побутовими відходами та
раціонального ставлення до природних ресурсів.
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Державного вищого навчального закладу «Київський транспортноекономічний коледж» Національного технічного університету
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЄЮ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ
Cпeцифiчнi умови розвитку cуcпiльcтвa пeрeдбaчaють
оcобливо aктуaльного тeорeтично-концeптуaльного оcмиcлeння
мeхaнiзмiв державного упрaвлiння інтеграцією передвищої
оcвiти
тa
нaуки
в
Укрaїнi.
Уcпiшному
вирiшeнню
вищeвиклaдeного
питaння
cприяє
процec
нaукового
обґрунтувaння cучacного змicту вciєї пiдcиcтeми упрaвлiння,
iдeнтифiкaцiя пeрcпeктив його подaльшого iнновaцiйного
розвитку в умовaх пaртнeрcтвa мiж дeржaвою, cиcтeмою
передвищої оcвiти та нaуки. Нaйвaжливiшим для дeржaви є
виховaння людини iнновaцiйного типу миcлeння тa культури,
модeрнiзaцiя нaуково-оcвiтнього проcтору з урaхувaнням його
iнновaцiйного розвитку, зaпитiв оcобиcтоcтi, потрeб cуcпiльcтвa
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i дeржaви. Якicнa передвища оcвiтa є нeобхiдною умовою
зaбeзпeчeння cтaлого розвитку дeмокрaтичного cуcпiльcтвa,
конcолiдaцiї його iнcтитуцiй, гумaнiзaцiї cуcпiльних вiдноcин,
формувaння нових життєвих орiєнтирiв особистості.
Удоcконaлeння
мeхaнiзмiв
дeржaвного
упрaвлiння
інтеграцією передвищої оcвiти тa нaуки пoвиннo cтaти oдним з
гoлoвних зaвдaнь дeржaви нa cучacнoму eтaпi cтимулювaння
coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку Укрaїни. Вкрaй нeoбхiднo
приймaти тa рoзрoбляти нoвi прoгрaми взaємoдiї бiзнecу, нaуки
й ocвiти, пeрeймaти ocнoвнi мoдeлi рoзвинених крaїн у
зaбeзпeчeннi рoзвитку унiвeрcитeтcькoї ocвiти тa бiзнec-мoдeлeй
пiдгoтoвки крeaтивних квaлiфiкoвaних кaдрiв i в тoй жe чac
збeрeгти aкaдeмiчну нaуку тa ocвiтнi трaдицiї Укрaїни.
Для зaбeзпeчeння конкурeнтоcпроможноcтi тa cпоживчої
можливоcтi зaклaди передвищої оcвiти повиннi cвої cтрaтeгiчнi
цiлi й опeрaтивнi рiшeння cпрямовувaти нa формувaння
конкурeнтних пeрeвaг. Тобто під час зaбeзпeчeння квaлiфiкaцiйних компeтeнцiй нeобхiдно cиcтeмaтично гeнeрувaти тa
модифiкувaти iнновaцiйнi рecурcи тa iнcтрумeнти cвоєї
дiяльноcтi зacобaми cтворeння, збeрeжeння, удоcконaлeння cвоїх
компeтeнцiй.
Комплeкc eфeктивних упрaвлiнcьких мeхaнiзмiв, якi, з
одного боку, врaховують нaцiонaльний icторичний доcвiд
розвитку передвищої оcвiти тa нaуки, a з iншого – є вiдповiддю
нa cучacнi виклики, зaбeзпeчaть удоcконaлeння мeхaнiзмiв
дeржaвного упрaвлiння інтеграцією передвищої оcвiти тa нaуки
в Укрaїнi. Caмe цьому cприятимe розбудовa модeлi взaємодiї
уciх зaцiкaвлeних учacникiв процecу дeржaвного упрaвлiння
інтеграцією передвищої оcвiти тa нaуки. Отжe, нaми
зaпропоновaно новiтню модeль дeржaвного упрaвлiння
інтеграцією передвищої оcвiти тa нaуки в Укрaїнi, прeдcтaвлeну
нa риc. 1.
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Риc. 1. Cтруктурa новiтньої модeлi дeржaвного упрaвлiння
інтеграцією передвищої оcвiти тa нaуки в Укрaїнi
(джeрeло: розроблeно aвтором)

У ролi мeтодологiї процecу взaємодiї мiж передвищою
оcвiтою, нaукою, дeржaвою, бiзнecом тa cуcпiльcтвом можливим
ввaжaємо зacтоcувaння європeйcького cтaндaрту AA 1000SES
(2015) Stakeholder Engagement Standard [1]. Зaлучeння вciх
зaцiкaвлeних cторiн в упрaвлiннi інтеграцією передвищої оcвiти
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визнaчaєтьcя Cтaндaртом як процecом, який викориcтовує
оргaнiзaцiя для зaлучeння вiдповiдних зaцiкaвлeних cторiн з
чiткою мeтою – доcягнeння узгоджeних рeзультaтiв. Зaлучeння
зaцiкaвлeних cторiн є оcновним мeхaнiзмом вiдповiдaльноcтi,
оcкiльки вiн зобов’язує оргaнiзaцiю кeрувaтиcя принципaми
вiдкритоcтi, вiдповiдноcтi з iдeями cтaлоcтi, звiтноcтi,
вiдповiдaльноcтi зa прийнятi рiшeння тa дiяльнicть [2].
Доcлiджeння Цeнтру вивчeння оcвiтньої полiтики Унiвeрcитeту
Твeнтe зa прогрaмою «Tertiary education and stakeholder
society» [3] покaзує, що поcилeння учacтi зaцiкaвлeних cторiн в
упрaвлiннi інтеграцією передвищої оcвiти тa нaуки вeдe до
розширeння cпeктрa вирiшувaних зaвдaнь.
Рeaлiзaцiя cтрaтeгiй i прогрaм інтеграції передвищої
оcвiти та науки пeрeдбaчaє aктивну взaємодiю з чиcлeнними
оргaнiзaцiями, групaми тa iндивiдaми, врaхувaння рiзномaнiтних iнтeрeciв i вимог рiзних учacникiв. Уci зaцiкaвлeнi cторони
можнa розглядaти як єдинe цiлe, рiвнодiючa цiлeй, мотивiв тa
iнтeрeciв яких будe визнaчaти мeхaнiзми дeржaвного упрaвлiння
інтеграцією передвищої оcвiти та нaуки в Укрaїнi *4–5].
Отжe, cтрaтeгiчний прiоритeт удоcконaлeння мeхaнiзмiв
дeржaвного упрaвлiння інтеграцією передвищої оcвiти тa нaуки
можe бути рeaлiзовaний зaвдяки взaємодiї всiх зaцiкaвлeних
cторiн – передвищої оcвiти, нaуки, дeржaви, бiзнecу тa
cуcпiльcтвa. Тому вбaчaєтьcя нeобхiдним формувaння тa
рeaлiзaцiя новiтньої модeлi дeржaвного упрaвлiння інтеграцією
передвищої оcвiти тa нaуки в Укрaїнi, що ґрунтуєтьcя нa
комплeкcнiй взaємодiї дeржaви, зaклaдiв оcвiти i нaуки, бiзнecу
тa cуcпiльcтвa, cпeцифiчних cуcпiльних принципів упрaвлiння
(iнклюзивнicть, прозорicть, гнучкicть, прiоритeтнicть, iнформaтивнicть і довiрa), в оcновi якої є cукупнicть мeхaнiзмiв
дeржaвного упрaвлiння інтеграцією передвищої оcвiти та науки
(нормaтивно-прaвовий, оргaнiзaцiйно-функцiонaльний, кaдровомотивaцiйний, iнтeгровaний: cтрaтeгiчно орiєнтовaного фiнaнcувaння, мiжнaродного cпiвробiтництвa, оcвiтньо-нaукової локaлiзaцiї), що в cиcтeмi дозволить зaбeзпeчити розвиток передвищої
оcвiти тa нaуки.
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ВИЗНАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
16 січня 2020 прийнято, без сумніву, надважливий для
освітян Закон України «Про повну загальну середню освіту», у
якому безліч новацій. Нашу увагу привернула
стаття 14
«Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня».
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Побудова індивідуальної освітньої траєкторії дає змогу
дітям поглиблено навчатися у системі так званої позашкільної
освіти. До неї належить уся інфраструктура, що сприяє
творчому, фізичному та інтелектуальному розвитку молоді.
Сюди належать курси іноземних мов, гуртки з робототехніки,
інших сучасних технологій, унікальних прикладних мистецтв
або різноманітних видів спорту, а також численні приватні
курси.
Цей законодавчий акт вніс зміни у закони України «Про
вищу освіту» та «Про фахову передвищу освіту». У новій
редакції законодавчих актів здобувачі освіти мають право
здобувати освіту у різних формах або поєднувати їх. Освітньопрофесійні програми фахової передвищої освіти мають
передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів
фахової передвищої освіти. Тобто, студенту гарантується участь
у формуванні індивідуального навчального плану, вибір
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною
освітньо-професійною програмою та навчальним планом.
Якщо студент хоче прослухати професійний курс, який
розширить його кругозір або допоможе у подальшій кар'єрі,
заклад освіти зможе перезарахувати йому результати і оцінку до
диплому. На це планується не менше 10 % загальної кількості
кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної
програми фахової передвищої освіти (ст. 54 Закон України «Про
фахову передвищу освіту»), але це вже немало. При цьому
здобувачі фахової передвищої освіти мають право самостійно
обирати навчальні дисципліни за погодженням з керівником
закладу фахової передвищої освіти.
У цьому випадку, на відміну від позашкільної освіти, мова
йде про професійні курси зокрема, в IT-сфері або бухгалтерського обліку, тренінги по Soft Skills та інші, які дійсно готують
фахівця до роботи в індустрії. І звичайно ж, я маю на увазі
школи з
репутацією і визнаним роботодавцями рівнем
навчання. Неформальна освіта стає частиною формальної.
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На наш погляд, це гарна можливість, яка дає поштовх
системі освіти, тому що, по-перше, на курси йдуть не за
дипломом, а за знаннями. Слухачі чітко знають, навіщо вони
прийшли на навчання і що очікують отримати. Сплативши за
курс, вони намагаються отримати з нього максимум користі,
тому в своїй більшості виконують домашні завдання, готуються
до тестів. Особливо якщо успішне закінчення обіцяє їм
серйозний поступ у кар'єрі. Це мотивує.
По-друге, для того щоб створити актуальний та сучасний
курс з дисципліни у закладі освіти потрібен не один семестр
(безліч затверджень та засідань), а іноді лекції не зазнають змін
по 5 і більше років. Приватні курси більш гнучкі. Відчувши
потреби ринку чи бізнесу, якщо йому не вистачає співробітників
із певними компетенціями, запрошують фахівця і починають
курс розрахований на 2–3 місяці.
По-третє, теоретичні знання люди отримують за декілька
років у закладі освіти, але далі потрібна практика. У приватних
(бізнес) школах теорію відразу дають відпрацювати на реальних
кейсах. До того ж, групи там зазвичай менш, і уваги викладача
на одного слухача, відповідно, більше. Крім того, така освіта
об’єднує слухачів за певними професійними інтересами, які
добре мотивовані. Приватні курси – це можливість повчитися в
менш традиційних форматах і темпах, у так званих «польових
умовах», максимально наближених до виробничих, а також
навчання у групі не тільки з однолітками, а й з людьми різного
віку. Тому, саме там можливо познайомитися з майбутнім
колегою чи навіть роботодавцем.
Якщо студент технічної спеціальності приніс сертифікат
про закінчення курсу, наприклад, бізнес-аналізу або проєктного
менеджменту, які відсутні або не влаштовують його у навчальній
програмі закладу освіти, він має право на його перезалік до
диплому. Тому, що він готовий інвестувати гроші та витрачати
час для отримання додаткової компетенції. Неформальна освіта
не замінює академічну, а лише доповнює її.
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Питання лише, чи готові заклади
потіснитися, або ринок їх потіснить сам?

освіти

трохи
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Редакція від 16.01.2020 р., підстава – 392-IX. Режим доступу :
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3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти»
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4. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від
16.01.2020 р.
УДК 378.14(430)
Гратій Т.І., завідувачка відділення, Пеньковська Н.К., канд. пед.
наук, викладачі Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та
інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових
технологій
УПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Професійна кваліфікація молодих фахівців має важливе
значення для успіху кожного підприємства окремо та економіки
України в цілому. Тому інвестиції у фахову передвищу освіту є
інвестиціями в майбутнє, що обіцяють середньострокову і
довгострокову віддачу.
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Німецька дуальна модель навчання знаходить визнання на
міжнародному рівні і практикується в багатьох європейських
країнах, а протягом кількох років в Китаї та інших країнах Азії.
Систему навчання однієї країни неможливо, просто скопіювавши, застосовувати в іншій. Її необхідно проаналізувати і
адаптувати до умов в системі освіти певної країни.
У Німеччині упродовж вже декількох десятиліть взаємодія
освіти з підприємствами дає позитивні результати. Дуальна
модель ФРН має на увазі
інвестування значних коштів
підприємства на підвищення професійної кваліфікації
майбутнього фахівця.
Навчають за дуальною системою в Німеччині тільки
офіційно визнаних професій, що вимагають спеціальної
підготовки, зміст яких та вимоги контролює держава. Залежно
від професії, що вимагає спеціальної підготовки, навчання
триває від двох до трьох з половиною років. Так, як майже
неможливо
точно
передбачити
середньострокові
та
довгострокові зміни до професійних вимог у рамках навчання
майбутні фахівці готуються до гнучкого реагування на нові
тенденції у професійному розвитку. Тому зміст навчання
направлено на професійну мобільність у майбутньому і
готовність до підвищення кваліфікації. Студент починає
навчання не тільки з пошуку закладу освіти, але й з пошуку
підприємства, де проводитимуть практичні заняття. Навантаження розраховують так, що близько 40 % припадає на лекційні
заняття, а приблизно 60% – на практичні. Таким чином,
основний навчальний час витрачається на формування
компетенції студентів за фахом. Така форма навчання співпраці,
врегульована законодавством, повністю себе виправдовує в таких
галузях: ремесло, промисловість, торгівля, сфера послуг, сільське
господарство і державна служба. *1+.
Дуальна система відповідає інтересам всіх сторін, що
беруть участь у ній – закладів освіти, підприємств, працівників,
держави.
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Для підприємства – це можливість підготувати для себе
кадри, економія на витратах з пошуку та підбору працівників, їх
перенавчання та адаптації; урахування конкретних запитів
підприємств до змісту та якості фахової освіти.
Для молоді – відмінний шанс раніше стати самостійними
та легше адаптуватися до дорослого життя.
Для закладу освіти – можливість мати тісний зв'язок з
великим колом підприємств, а через це поліпшити матеріальнотехнічну базу; залучити висококваліфікований персонал
(практиків) з виробництва до педагогічної діяльності (інструктори, викладачі); постійне підвищення кваліфікації викладацького складу та як результат високий престиж серед абітурієнтів
та випускників (висока рейтингова оцінка серед закладів фахової
передвищої освіти). На жаль, в Україні заклади освіти не можуть
собі дозволити придбати та регулярно оновлювати обладнання
(без участі меценатів), тому для студентів технічних
спеціальностей дуальна освіта матиме позитивний ефект,
сприятиме підвищенню якості навчання із одночасним
вирішенням певних матеріальних проблем студента. Маємо
надію, що це дозволить подолати проблему зношеності на 60–
80% обладнання в закладах фахової передвищої освіти. Згідно з
концепцією дуальних форм навчання, передбачається здобуття
від 25% до 50% кредитів під час навчання не в аудиторному
фонді, а на робочому місці. Роботодавець оцінює результати
навчання здобувача освіти разом із закладом освіти. Освіта в
Україні стає автономною, це означає, що заклади освіти тепер
мають думати, де знайти кошти на свій розвиток. Нова форма
навчання створює симбіоз між освітянином і ринком праці. Така
форма навчання дозволяє поєднати найсильніші сторони
коледжів – фундаментальна підготовка, та підприємств – цільова
практична підготовка.
У безумовному виграші залишається і держава, яка
ефективно вирішує завдання підготовки кваліфікованих кадрів
для своєї економіки; здійснення інституційних досліджень і
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консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у
сфері фахової передвищої освіти, оновлення освітніх стандартів).
Також необхідно розглянути переваги такого виду
навчання перед «традиційною системою» підготовки фахівців.
Дуальна модель навчання у своїй основі виключає дисонанс між
теорією і практикою навчання, стимулюючи студента на високу
мотивацію отримання практичних навичок та знань. Студент
фактично є, на термін навчання, співробітником компанії,
отримуючи завдання відповідно до його здібностей та
навчальної програми. Якщо компанія готова прийняти
майбутнього фахівця, який пройшов навчання на виробництві
цього підприємства, то вона отримає співробітника, який буде
вже ознайомлений з робочим процесом цієї організації.
Майбутній фахівець, навчаючись у двох місцях одночасно – на
підприємстві та в коледжі, освоює професію на виробництві.
Отже, студент розвивається як майбутній професіонал у
реальних умовах і може відразу визначитися на місці – зможе
або захоче він виконувати цю роботу й надалі, вже після
отримання диплома. Професійна адаптація студента відбувається під час навчання, а не після, що благотворно позначається
на робочому процесі в майбутньому. Також безумовною
перевагою такого виду навчання є можливість плавного
переходу від навчання до безпосередньої професійної діяльності.
Заклад освіти, який навчає за дуальною моделлю, виховує у
студентів відповідальне ставлення до праці та активну життєву
позицію, сприяє різнобічному професійному розвитку.
Не зважаючи на позитивні приклади, не можна не
визнати, що існують серйозні проблеми, що перешкоджають
запровадженню дуальної підготовки кадрів у загальнонаціональному масштабі.
Головне, що гальмує розвиток дуальної освіти, це великий
обсяг інвестицій. Вітчизняні підприємці у більшості не готові
вкладати кошти в підготовку кадрів. Їм складно робити
довгострокові прогнози або просто немає коштів, щоб вкласти в
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освіту. На жаль, законодавство України не передбачає
податкових пільг для бізнесу за участь у підготовці кадрів.
Час, необхідний на законодавчу підготовку до впровадження в Україні дуальної освіти, може бути використаний для
вивчення існуючого досвіду дуальної освіти та апробації
дуальної форми навчання в окремих закладах освіти.
Повноцінне запровадження в Україні дуальної освіти можливе
не раніше, ніж за п’ять років, оскільки цей процес потребує
окремого нормативно-правового забезпечення (наразі МОН
України вже працює над розробкою нормативних документів,
пілотні проєкти дуальної освіти реалізуються впродовж
найближчих років).
Завданнями, на наш погляд, які необхідно вирішити на
державному рівні для ефективного впровадження дуального
освіти є:
1. Створення законодавчого, нормативно-правового забезпечення дуального навчання, урегулювання всіх тонкощів
процесу взаємодії – заклад освіти, підприємство, студент,
держава.
2. Введення системи мотивацій підприємствам, які беруть
участь у процесі дуального навчання і пріоритетного бюджетного фінансування коледжів та навчальних центрів, що активно
впроваджують дуальну підготовку кадрів.
3. Створення ефективної системи професійної орієнтації.
4. Створення інфраструктури системи дуальної освіти,
зокрема через:
– розвиток мережі галузевих навчально-методичних
кластерів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації
та сертифікації кадрів; мережі навчальних центрів при великих
підприємствах;
– збільшення кількості коледжів, які працюють у режимі
експериментального
впровадження
технології
дуального
навчання.
Рішення цих завдань буде сприяти формуванню нової
моделі професійної підготовки, яка дозволить подолати
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відставання в структурі, обсягах і якості трудових ресурсів від
реальних вимог конкретних підприємств.
Це дійсно корисна і потрібна справа – проводити
паралельно теоретичну і практичну підготовку студентів.
Як буде організовано освітній процес дуальної освіти, поки
що не відомо, нормативна база знаходиться на стадії розробки.
Але, безумовно, дуальна освіта має реалізовуватись лише у
тісній співпраці коледжів та підприємств. Дуальна освіта
набагато складніша за традиційну практику і потребуватиме
більшого залучення ресурсів підприємства, оскільки їм потрібно
буде організувати повноцінний освітній процес із залученням
власного обладнання та фахівців.
Ще один позитивний момент полягатиме у тому, що
студенти конкуруватимуть між собою за право навчатися за
дуальною формою, оскільки це дозволятиме працювати та
заробляти.
Отже, впровадження дуальної форми навчання дозволяє
вирішити основну проблему фахової передвищої освіти –
розрив між теорією і практикою. Оскільки дуальна освіта, перш
за все, розрахована на студентів технічних спеціальностей, така
форма навчання, безперечно, стане в нагоді у нашому закладі
освіти, який готує інженерів-електриків, - електромеханіків,
-механіків, -технологів. Для таких фахівців рівень практичної
підготовки – дуже актуальне питання.
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УДК 37.091.12:005.963:614.253
Шарлович З.П., канд. пед. наук, завідувач відділення післядипломної
освіти молодших медичних спеціалістів Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛІСТІВ
МЕДСЕСТРИНСТВА В УМОВАХ КАРАНТИННИХ
ОБМЕЖЕНЬ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ COVID-19
Однією зі складових безперервного професійного
розвитку спеціалістів медсестринства, де контингент слухачів
формується за циклами відповідно до займаних посад [4, 5], є
післядипломна освіта *1+, адже курси підвищення кваліфікації
сприяють формуванню у фахівців професійної компетентності
та розвитку професійної майстерності, що забезпечить якісне
надання медсестринських послуг у закладах охорони здоров'я
щодо виконання призначень лікаря, спостереження та догляду
за пацієнтами [7, 8].
Карантинні обмеження через пандемію COVID-19 в
Україні зачепили як всі галузі виробництва, так і сферу освітніх
послуг. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
року №211 «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19» та листом Міністерства освіти і науки
України №1/9-154 від 11.03.2020 року заборонено відвідувати
заклади освіти їх здобувачами та рекомендовано перехід на
дистанційну форму навчання всім, включаючи і післядипломну
освіту [2, 6].
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Оскільки, підвищення кваліфікації є однією з вимог до
спеціалістів медсестринства як для здійснення професійної
діяльності, так і для проходження атестації на підтвердження чи
присвоєння кваліфікаційних категорій *3+, заклади вищої
медичної освіти працюють над розширенням форм, методів,
засобів і шукають шляхи якісного надання освітніх послуг всім,
хто потребує, відповідно до календарних планів підвищення
кваліфікації в умовах, що виникли.
У Житомирському медичному інституті Житомирської
обласної ради, де є ліцензія на післядипломну підготовку
спеціалістів медсестринства в кількості 3000 осіб на рік,
відділенням післядипломної освіти молодших медичних
спеціалістів навчання у зв’язку з карантинними обмеженнями не
переривалося, а створювалися всі умови для якісного
дистанційного надання освітньої послуги, що відповідало
сучасним вимогам.
Для організації дистанційної освіти налагоджено тісну
співпрацю із відділами кадрів закладів охорони здоров'я, які є
замовниками освітніх послуг з післядипломної підготовки
спеціалістів медсестринства. Освітній процес переведено на
дистанційну форму. Реєстрація слухачів та документообіг
відбувається онлайн та через поштові
відправлення.
Проводилося інформування й ознайомлення щодо формату
проведення навчання слухачів, постійно надавалася консультативна допомога та підтримка. Для безперервного навчального
зв’язку зі слухачами використовувалися електронні пошти,
програми Zoom, Classroom, Viber, Telegram, Google forms,
проведення відеолекцій, вебінарів, тренінгів, розбір клінічних
стандартних та непередбачуваних ситуацій, відпрацювання
практичних навичок на робочому місці, телефонне спілкування
між керівниками циклів, викладачами та слухачами для
постійного консультуванням, підтримки зворотного зв’язку
тощо.
У процесі переходу на дистанційну освіту виявилося, що
для організації освітнього процесу необхідно, крім наповнення
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електронних ресурсів для виконання освітніх програм і
забезпечення слухачів необхідним навчальним матеріалом,
також навчати слухачів як використовувати електронні джерела.
Однак таку проблему можна вважати позитивним компонентом
набуття знань, умінь і навичок щодо формування у слухачів
комунікативної та інформаційної компетентностей, критичного
мислення, мобільності, прагнення до набуття нових знань і
вмінь, зміни на позитивне ставлення до використання інших
підходів під час навчання, що базується на мотивації та
готовності до прийняття і оперативного реагування в нових
умовах.
Таким чином, виклики, які виникли у зв’язку із карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19, розширили
налагодження тіснішої комунікації між замовниками, споживачами та надавачами освітніх послуг; сприяли пошуку нових
форм, методів та засобів організації післядипломної освіти;
змінили формат проведення післядипломного навчання. Все це
сприяло розширенню можливостей закладу вищої медичної
освіти в наданні освітніх послуг, набуттю нового досвіду
організації праці та формуванню нових компетенцій у викладачів та слухачів, що забезпечило виконання календарного плану з
підвищення кваліфікації фахівців медсестринства, особистісне та
професійне зростання всіх учасників освітнього процесу.
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УДК 657:430
Деньга С.М., канд. екон. наук, доцент
Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРІВ У НІМЕЧЧИНІ
Професія бухгалтера має багато переваг перед усіма
іншими. Такі фахівці потрібні в кожній компанії і майже
кожному приватному підприємцю. У професії існують різні
напрями роботи: податковий консультант; бухгалтер з оплати
праці,

обліку

грошей

і

розрахунків,

ділових

операцій;

управлінський облік. Інструментами для роботи бухгалтерів є
інформаційні технології. Фахівець несе відповідальність за річну
фінансову і податкову звітність, планує організаційні процеси та
є контактною особою номер один у бухгалтерському обліку.
В

Україні

існує декілька шляхів здобуття

професії

бухгалтера:
професійні курси;
технікуми та коледжі;
університети;
національна та міжнародна сертифікація.
Ступінь кваліфікації підтверджується:
сертифікатами про успішне завершення курсів;
дипломами

молодшого

бакалавра,

бакалавра

чи

магістра;
сертифікатами CAP/CIPA.
Щодо науковості бухгалтерського обліку тривалий час
точаться гострі дискусії. Наука це чи ремесло – з цього приводу є
різні точки зору. Наприклад, специфічні особливості підготовки
фахівців у сфері бухгалтерії демонструє світу Німеччина.
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Ця професія у Німеччині не має власної підготовки, тобто
в університетах таких фахівців не готують.
Підтвердженням кваліфікації бухгалтера у цій країні є
сертифікат (видає німецька Торгова Палата).
Щоб отримати можливість пройти сертифікацію (скласти
іспит), потрібно відповідати таким альтернативним вимогам:
пройти у Німеччині трирічне навчання за комерційним
напрямом (ціниться вивчення податкової системи, бізнесадміністрування чи економіки) і пропрацювати у цій сфері від
2-ох років;
здобути

бакалаврський

ступінь

за

комерційним

напрямом;
пройти професійну підготовку;
мати досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку від
5 років.
Якщо

професію

вивчали

за

кордоном,

диплом

у

Німеччині підтвердити можна, але за умови відповідності
декільком критеріям.
Перевірити свої шанси на визнання диплому можна на
сайті

https://anabin.kmk.org/anabin.html.

Підтвердженням

дипломів займається компетентний орган, куди потрібно
подати пакет документів.
Разом з тим, у сусідніх європейських країнах виші готують
фахівців у сфері бухгалтерського обліку. Наприклад, в Італії
здійснюється підготовка бухгалтерів, в Австрії – фінансового та
бухгалтерського помічника.
Задовольнивши

критерії

відбору

претендентів

на

кваліфікаційний іспит, далі потрібно підготуватися до іспиту і
успішно скласти його.
Щоб підготуватися до державного іспиту, можна пройти
навчання на курсах, обравши одну з трьох форм підготовки:
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дистанційний курс;
заочно;
денна форма.
Законодавчих вказівок щодо терміну підготовки немає, але
середній час навчання становить від 3-ох до 24 місяців. Можливе
також самонавчання, оскільки обов'язковим є лише іспит.
Незалежно від того, який курс пройдено, скласти іспит
можна одночасно по всій Німеччині лише два рази на рік –
навесні та восени.
Вимоги до сертифікованого бухгалтера у Німеччині такі:
1. Підготовка річних звітів за німецьким комерційним
законодавством і міжнародними стандартами.
2. Складання податкових декларацій щодо податку з
продажу, податку на заробітну плату, доходу та податку на
прибуток підприємств.
3. Робота в команді – вміння тісно контактувати з
колегами.
4. Вирішення

організаційних

питань

з

управління

персоналом, планування процесів, організації обліку.
До претендентів на посади бухгалтера ставлять також
вимоги стосовно особистих якостей:
вміння концентруватися;
здібності в математиці;
уважність і ретельність у роботі.
Під час підготовки до іспиту необхідно освоїти такі
розділи:
основи обліку;
фінансова звітність;
аналіз балансу;
облік витрат;
правова основа;
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основи податкового права;
вступ

до

загального

програмного

забезпечення

бухгалтерського обліку;
облік оплати праці.
Таким чином, різним шляхам підготовки бухгалтерів в
Україні – бути! Найбільший акцент у визнанні кваліфікації має
робитися на практичному досвіді. Бухгалтерська, податкова
звітність і економічне право – три кити, з яких складено
навчальну програму з фаху «Облік і оподаткування». Без
володіння новітніми комп'ютерними технологіями бухгалтера
також бути не може!
Позитивними змінами в українській вищій освіті є
можливість здобути ступінь магістра з обліку і оподаткування,
не маючи ступеня бакалавра з цього напряму.
Все це йде до того, що вищим закладам освіти доведеться
конкурувати за абітурієнта і вводити додаткові програми
навчання

бухгалтерів:

курси,

підготовка

до

іспиту

на

сертифікати, молодший бакалавр і дробити ступені підготовки
за напрямами спеціалізації.
Використані джерела
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УДК 619:611
Бичкова А.В., викладач Відокремленого структурного
підрозділу «Оріхівський коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ
ПРАВОЗНАВСТВА У КОЛЕДЖАХ
Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових форм роботи в межах традиційної системи.
Результативність у роботі досягається шляхом впровадження
педагогічних технологій, пошуками відповіді на питання: «Як
навчати, як створити сприятливі умови для засвоєння нового
матеріалу?»
Технологія – наука про майстерність.
Головна ідея – це перетворення педагогічного процесу на
цілеспрямований процес діяльності всіх його суб'єктів.
Тому, на мою думку, будь-яка педагогічна технологія буде
мертвою, якщо реальні люди, котрі її втілюють, не розглядатимуть цю проблему як цілісну систему в єдності компонентів і
взаємозв’язків.
Описати технологію – це одне, а реалізувати її на занятті –
це зовсім інше. Адже відіграє важливу роль вплив особистості,
інтелект конкретного викладача. Тому найсерйознішою проблемою реформування освіти є «перезавантаження» викладачів, які
мають усвідомити, що слід переходити «від передавання знань»
до «навчання жити». Вирішення цього завдання безпосередньо
пов’язане з освітньо-виховним процесом, за умови постійного
включення студентів у ситуації, де вони повинні:
− доводити власну думку, користуватись здобутими
знаннями;
− ставити запитання викладачу, товаришам, з'ясовувати
незрозуміле;
− рецензувати відповіді одногрупників, давати поради;
− ділитися своїми знаннями з іншими.
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Всього цього можливо досягнути за допомогою
впровадження новітніх педагогічних технологій.
Педагогічні технології – це сукупність психологопедагогічних установок, що визначають спеціальний набір і
компонування форм, методів, способів; вони є організаційнометодичним інструментом педагогічного процесу, це змістовна
техніка реалізації освітнього процесу.
Під час своєї діяльності ставлю за мету використання тих
педагогічних технологій, які реально сприяють підвищенню
рівня навченості та зацікавленості студентів під час навчальних
занять з правознавства.
Основним завданням своєї діяльності, як викладача
правознавства, вважаю – не дати студентам втратити інтерес до
дисципліни. Отже, розвиток творчої особистості студентів – мета
моєї педагогічної діяльності.
Педагогічні технології, які використовую на заняттях
правознавства:
1. Технології кооперованого навчання.
Метод навчання студентів, що передбачає співпрацю
студентів у групах. За такого підходу студенти досягають успіхів
у навчанні, лише взаємодіючи один з одним.
Так, з теми «Цивільне право, питання укладання цивільних договорів», студентам кожної зі сторін дають завдання
умовно створити підприємство та укласти договори оренди
транспортного засобу, підряду, постачання, з подальшим
визначенням прав і обов’язків кожної зі сторін.
2. Технологія колективно-групового навчання.
Ці технології передбачають одночасну спільну роботу всієї
групи. Найефективніше при цьому використовувати технологію
«мікрофон», яка дає можливість кожному висловити свою
думку.
«Коло ідей» – у студентів є можливість запропонувати ідеї
щодо поставленого питання та систематизувати їх.
3. Під час застосування технології проблемного навчання,
сутність якої полягає в підготовці проблемних завдань, студенти
дають аргументовану відповідь на запитання: наприклад, «Яка зі
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складових правопорушення є домінуючою, чому, доведіть це?»
Студенти аналізують, порівнюють, логічно мислять, формулюють висновки, висловлюють власну точку зору.
4. Технологія опрацювання дискусійних питань. Дискусія –
це широке публічне обговорення будь-якого спірного питання.
Вона сприяє розвитку критичного мислення студентів, формує
навички відстоювання власної думки.
Під час проведення дискусії обов’язковими є такі умови:
 повага до різних точок зору її учасників;
 спільний пошук конструктивного рішення розбіжностей, що виникають.
Наприклад, вивчаючи тему «Сімейне право України»,
розглядають питання дискусії:
- Чи хотіли б Ви проживати в цивільному шлюбі?
5. Технологія ситуативного моделювання, яка будується на
залученні студента до гри, контролює виявлення емоцій, надає
можливість висловити думку.
Тематика ділових ігор-імітацій може бути різноманітною:
так, наприклад, з теми «Кримінальне право» ефективним є проведення рольової гри «Засідання суду. Кримінальний процес».
6. Технологія проєктної освітньої діяльності. Вирішення
тієї чи іншої проблеми шляхом самостійних дій студентів із
обов’язковою презентацією чи демонструванням отриманих
результатів, що сприяє використанню дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.
Технологія проєктування на заняттях з правознавства
передбачає вирішення студентом або групою студентів будь-якої
проблеми. При цьому використовуються різноманітні методи та
засоби навчання, за допомогою яких відбувається інтегрування
знань та умінь. Робота над проєктом включає усвідомлення
студентом мети, розробку організаційного плану, роботу за
планом, підбиття підсумків у вигляді звітів. У процесі роботи
над проєктом у студентів формуються навички роботи в групі,
уміння прислухатися до думки інших.
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7. Технологія розвивального навчання формує дослідницькі уміння студентів, стимулює пізнавальну активність через
використання форм роботи, творчих здібностей та активності.
Основна мета вивчення дисципліни «Правознавство», на
мою думку, ‒ це практична підготовленість студентів до життя.
Студенти беруть участь у практичних заняттях, вчаться складати
статут господарських товариств, позовну заяву, писати резюме,
заповіт, визначати і створювати цивільно-правові договори.
Важливу роль також відіграють заняття-екскурсії до
місцевого суду: живе спілкування з працівниками дає позитивний результат для подальшого вивчення тем з правознавства.
Отже, впровадження інноваційних педагогічних технологгій навчання є пріоритетним напрямом реформування сучасної
системи фахової передвищої освіти. Виконуючи навчальну,
виховну й дослідницьку функції, зазначені технології можуть
застосовуватися як на етапі підготовки до проведення занять,
створення навчально-методичного забезпечення, так і під час
процесу навчання й у позааудиторній роботі. Використання
інноваційних педагогічних технологій навчання дозволяє
створити принципово нову інформаційну освітню сферу, що
надає широкі можливості для навчальної діяльності, підвищує
мотивацію, розвиває самостійність, забезпечує індивідуалізацію
та диференціацію освітнього процесу.
УДК 619:611
Болюта О.Б., викладач Відокремленого структурного
підрозділу «Оріхівський коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН
У ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Останнім часом відбуваються концептуальні зміни в змісті
освіти, а відповідно в напрямах, завданнях, що орієнтують її
насамперед на розвиток особистості. Реформування освіти в
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Україні передбачає впровадження кращих педагогічних
практик, що впливають на рівень якості знань, якими має
забезпечити заклад освіти студента, враховуючи соціальнопрофесійні
потреби
сучасного
суспільства
в
розрізі
функціонування фахової передвищої освіти.
Вагому роль у підготовці висококваліфікованого фахівця
відіграє курс вивчення теоретичної та дидактичної української
філології, це зумовлено зростаючими вимогами до рівня
загальнокультурної та спеціальної підготовки випускників
коледжів та підготовкою майбутніх фахівців до професійного,
компетентного входження на ринок праці з міцно сформованими потребами у постійній професійній самоосвіті й
саморозвитку.
У процесі навчання української мови викладачу-філологу
необхідно вирішувати важливі загальноосвітні, виховні та
практичні завдання, а саме:
 готувати студентів до використання мовних ресурсів в
усіх ланках виробничої та невиробничої сфери;
 формувати в них уміння й навички доцільного
використання мовних засобів у різних життєвих ситуаціях із
дотриманням українського мовленнєвого етикету;
 виховувати в студентів шанобливе ставлення до
української мови як державної;
 створювати умови для свідомого опанування міцними
знаннями української мови (її лексичний склад, граматичну
будову, текстотворчі ресурси як основи для формування мовних
та мовленнєвих умінь і навичок);
 виробляти в студентів потребу в постійному
вдосконаленні рівня знань, культури мовлення.
З метою забезпечення якості освіти необхідно обирати
форми і методи викладання дисципліни на засадах компетентнісного підходу для формування особистості компетентного
фахівця, який вільно володіє мовою в усіх сферах суспільної
діяльності; впроваджувати такі методи, які стимулюють активну
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пізнавальну, мисленнєву, мовленнєву, пошукову, творчу
діяльність студентів.
Викладання української літератури у фахових коледжах
має особливе значення, адже викладач засобами мистецтва
слова допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ
студентів, позитивно впливати на формування їх самосвідомості,
спрямовувати
морально-етичний
потенціал,
розвивати
інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки, адже це
допомагає повноцінній самореалізації майбутньому фахівцю на
ринку праці. Тому викладачу необхідно реалізовувати
конкретні завдання, в першу чергу:
 зацікавлювати студентів художнім твором як явищем
мистецтва слова, специфічним «інструментом» пізнання світу і
себе в ньому;
 ознайомлювати з найвизначнішими зразками української народної творчості та художньої літератури для підвищення
рівня освіченості студентів;
 формувати стійкий інтерес до української літератури як
вагомого духовного спадку народу;
 сприяти національному самоусвідомленню та стійкому
відчуттю приналежності до європейської спільноти;
 виробляти вміння компетентно і цілеспрямовано
орієнтуватися в інформаційно-комунікативному сучасному
просторі, застосовувати здобуті на заняттях літератури знання,
практичні навички у житті.
Сьогодення висуває високі вимоги до закладів фахової
передвищої освіти, тому випускник коледжу повинен мати не
лише ґрунтовні знання, сформовані вміння й навички, а,
щонайголовніше, застосовувати їх у професійній діяльності, а
також швидко реагувати на зміни в науці, технологіях, стати
працівником відповідної кваліфікації.
Якісна підготовка студентів є провідним чинником
динамічного розвитку суспільства, змін в економічному житті
держави. Водночас оновлення освітньо-виховного процесу, зміни
в системі освіти стають запорукою появи сучасних, професійних
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фахівців, обізнаних, самодостатніх, готових до активної
діяльності. Процес навчання спрямований на оволодіння
студентами необхідними теоретичними знаннями, набуття
практичних умінь і навичок та орієнтований на формування в
студентів певних компетенцій.
Компетентнісний підхід під час вивчення гуманітарних
дисциплін виступає не як данина моді, а як нагальна потреба в
одержанні фахівців, здатних до розбудови та поліпшення
економічного рівня держави. Ефективність вирішення проблеми
формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців
значно залежить від змісту їхньої професійної підготовки. У
цьому контексті особливого значення якраз набувають
філологічні дисципліни, під час викладання яких необхідно
використовувати прийоми створення ситуації новизни,
актуальності, наближення змісту до реальних життєвих
ситуацій, оскільки інформативність освітнього процесу, тобто
насиченість новим, невідомим, притягує й акцентує увагу
студентів, спонукає до вивчення пропонованої теми, оволодіння
новими способами та прийомами діяльності. Ефективним є
моделювання професійно орієнтованих ситуацій, вирішення
проблемних соціокультурних завдань, обговорення тем
соціокультурного спрямування,
проведення пізнавальнопошукових досліджень.
Реформування освіти пов’язано з переходом від моделі
фахівця навченого, який має певні знання і навички, до
компетентного фахівця. Компетентнісний підхід є одним із
основних концептуальних положень оновлення змісту освіти та
підвищення її якості.
Тому велика увага під час вивчення всіх тем з мовних
дисциплін приділяється засвоєнню мовних стереотипів
комунікацій певного фаху. Робота над культурою мови студентів
проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення
загальномовної культури майбутніх фахівців та їх фахової мовної
культури.
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УДК 619:611
Коба А.В., викладач Відокремленого структурного
підрозділу «Оріхівський коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА
СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Ми живемо у ХХІ столітті. Україна знаходиться у процесі
реформ. Реформи в галузі освіти – це той місток, без якого
неможливі жодні зміни, що спрямовані в майбутнє, бо країна та
світ, суспільство, потреби економіки докорінно змінилися, а
підходи до освіти, на жаль, залишилися далеко в минулому
сторіччі. Очевидно, що сьогодні українська освіта не відповідає
ані сучасним запитам з боку особистості та суспільства, ані
потребам економіки та світовим тенденціям. В українських
закладах освіти студенти здебільшого здобувають сукупність
знань без розуміння того, як це може допомогти їм
реалізуватися в житті, освітній процес відірваний від потреб
ринку праці та економіки в цілому.
Масштабне реформування освіти в Україні стало
можливим завдяки прийняттю Закону України «Про освіту»;
розпочато системну трансформацію сфери, головна мета якої –
нова висока якість освіти на всіх рівнях: від початкової школи –
до закладів вищої освіти. За кожним із них вживають заходи,
спрямовані на досягнення спільної мети: перетворити
українську освіту на інноваційне середовище, в якому учні й
студенти набуватимуть ключових компетентностей, необхідних
кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, а
науковці мають можливості та ресурси для проведення
досліджень, що безпосередньо впливатимуть на соціальноекономічне становище в державі.
Професія педагога є однією з найдавніших, в ній
накопичений досвід поколінь, педагог – це ланка, що з’єднує
покоління, носій суспільно-історичного досвіду. Особливі
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професійні та суспільні функції викладача, необхідність бути
завжди перед очима найоб'єктивніших суддів – своїх вихованців,
зацікавлених батьків, широкої громадськості – спричинюють
підвищені вимоги до його особистості, морального обличчя та
системи професійних якостей, які визначають успішність
педагогічної діяльності.
Становлення викладача – це, в першу чергу, формування
його як особистості і лише потім – як професійного працівника,
що володіє спеціальними знаннями в певній галузі педагогічної
діяльності. Не залишає сумнівів те, що успішність професійної
підготовки залежить від професійно значущих особистісних
якостей.
Будь-яка професійна діяльність вимагає від особистості не
лише знання своєї справи, але й розвитку відповідних
здібностей. Специфіка педагогічної діяльності, на мою думку,
має таку структуру: дидактичні здібності (передавати студентам
навчальний матеріал, роблячи його доступним і зрозумілим),
академічні здібності (викладач має знання не лише в обсязі
навчальної програми, а значно ширші і глибші, постійно
стежить за відкриттями у цій галузі), перцептивні здібності
(проникати у внутрішній світ студента, тонке розуміння його
особистості та тимчасових психологічних станів), мовні здібності
(здатність чітко і ясно виражати думки і почуття за допомогою
мови, міміки), організаторські здібності (уміння правильно
планувати роботу і самому контролювати її), комунікативні
здібності (спілкування зі студентами, уміння знайти до них
правильний підхід, встановити доцільні з педагогічної точки
зору стосунки, наявність педагогічного такту).
Викладач історії нового століття – це вчений, який має
слідкувати за розвитком науки, що розвивається надто
швидкими темпами, відкриваючи нові сторінки, нові історичні
факти, які потребують нового осмислення. Однією з
найважливіших характеристик сучасного викладача-історика
вважаю його демократичний світогляд, йому має бути
притаманна громадянська культура, повага до загальнолюдських
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цінностей, критично-лояльне ставлення до держави, глибокий
гуманізм і готовність до дій на захист жертв дискримінації,
ксенофобії, антисемітизму та інших порушень прав людини.
Критеріями оцінювання професійної компетентності
викладача
є вміння успішно справлятися з розумовими,
емоційними, моральними і фізичними навантаженнями в
процесі роботи, досягнення запланованих результатів, вміння
створити партнерську атмосферу у колективі (оптимально
будувати свої відносини зі студентами), достатня науковотеоретична та психолого-педагогічна і методична підготовка,
володіння авторською індивідуальною методикою навчання,
публічність, мобільність і відкритість. Він має володіти
професійно-освітніми складовими: знання змісту навчальної
дисципліни, методики, робота з історичними джерелами,
використання ІКТ, ораторське мистецтво.
Досить часто викладачі-історики стоять перед дилемою:
говорити те, що знають, чи те, що написано в підручнику. Вихід
з цієї ситуації – давати студентам можливість обирати з потоку
інформації різні варіанти інтерпретації подій, при цьому вміло
управляти та вирішувати конфліктні ситуації, розвивати вміння
працювати в глобалізованому суспільстві. Викладач історії
ХХІ століття – незрима допомога молоді у формуванні
оптимістичних поглядів на майбутнє, толерантності життя в
полікультурному суспільстві.
У сучасних умовах важливим елементом творчої
діяльності викладача-історика є використання сучасних
інформаційних технологій. Світ сьогодні є цифровим. Щоб мати
необхідні компетенції ХХІ століття, студенти мусять здобувати їх
під час навчання, зокрема в закладах фахової передвищої освіти.
Цифрова трансформація – це неминучий процес, що
відбувається в усьому світі. Відтак, педагогу необхідно вчитися
постійно та паралельно з основною діяльністю.
Діджиталізація освіти сьогодні є головним трендом
розвитку освітніх систем майже в усіх країнах світу й охоплює всі
рівні – від початкової освіти до магістрів та докторів наук. Цей
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процес невідворотний і дуже швидкий. Це органічні зміни,
покликані адаптувати навчальну програму до потреб сучасних
здобувачів освіти: створюються електронні підручники, на
заняттях використовуються інтерактивні дошки, комп'ютерна
техніка, Wi-Fi зв’язок, можливість працювати в онлайнбібліотеці, пройти
онлайн-курси, які допомагають якісно
підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання; онлайнтести – важлива складова нових інформаційних технологій
навчання, які поступово і невідворотно втілюються в педагогічну
практику і зараз є символом прогресу в ній. Широко
впроваджується дистанційне навчання, електронний документообіг.
Використання цифрових технологій відкриває доступ до
нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність
самостійної роботи студентів, надає абсолютно нові можливості
для творчості, дозволяє реалізовувати принципово нові форми і
методи навчання. В роботі викладачі використовують
мультимедійні презентації, створюють власні мультимедійні
навчальні програми, проєкти, використовують засоби інтернету
у навчальній та позааудиторній роботі.
Сьогодні маємо шанс все змінити. Потужну державу і
конкурентну економіку може забезпечити згуртована спільнота
творчих людей, відповідальних громадян, активних і
підприємливих випускників. Саме таких фахівців має готувати
фахова передвища школа.
Тож викладач закладу фахової передвищої освіти – особа,
яка за змістом своєї професійної діяльності повинна мати
сукупність універсальних якостей; його місія – навчити студентів
бути гнучкими у змінах, легко адаптуватися і вміти навчатися
впродовж усього життя, а завдання – не просто передавати
знання, а бути модератором, помічником,
який навчить
студентську молодь самостійно здобувати інформацію.
Сукупність особистих рис викладача формує його авторитет –
загальновизнану студентами значущість його кращих якостей і
засновану на цьому силу його виховного впливу.
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Сучасний викладач-історик, мабуть, має сам бути
студентом. Оскільки педагогіка – це служіння суспільству і
країні, то сучасний педагог має постійно змінюватися і
розвиватися, адже самоосвіта – це безперервний процес
саморозвитку та самовдосконалення.
УДК 619: 611
Бондаренко Н.О., викладач Відокремленого структурного
підрозділу «Оріхівський коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІХ ТЕХНОЛОГІЇ
НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
КОЛЕДЖУ
У статті розкрито актуальність упровадження інноваційних педагогічних технологій, підкреслено мету, завдання та
очікувані результати, наведено обґрунтування переваг використання інноваційних технологій навчання, створення ефективної
системи навчання студентів, роль управлінської діяльності,
результативність взаємодії педагогічного колективу та студентів.
Сучасний етап модернізації системи освіти, нові освітні
стандарти вимагають впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі. Завдяки їх
використанню відбуваються суттєві зміни у змісті, формах і
методах навчання, вихованні та управлінні педагогічним процесом.
Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить
інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні
педагогічного процесу.
Перед керівництвом закладів постає необхідність планування управлінської діяльності щодо вивчення та поширення
інновацій.
Мета впровадження інноваційних технологій в закладах
освіти полягає у:
- визначенні переваги інноваційного навчання над
традиційним;
85

- створенні умов для неперервної освіти та самоосвіти
учасників освітнього процесу;
- вивченні та впровадженні сучасних технологій у освітній
процес через творчу взаємодію викладачів та студентів, батьків,
адміністрації;
- оновленні матеріально-технічної бази.
Традиційна формула освітнього процесу «знання – вміння –
навички» вже не спрацьовує повною мірою. Інформаційне
суспільство вимагає від людини набуття здатності та вмінь
самостійно здобувати й нестандартно використовувати знання,
опановувати інформаційні технології їх пошуку, осмислення,
поглиблення та застосування, які стають органічною потребою
кожної людини. Цьому активно сприяє й сучасна система
неперервної освіти, складовою якої є дистанційна форма
організації навчання, що здійснюється на основі сучасних
педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Вона почала набувати значного розвитку протягом останнього
десятиріччя і є найбільш ефективною під час вирішення
багатьох проблем. Використання дистанційних форм навчання є
дієвою підтримкою освітнього процесу.
Завдання, які постають у процесі впровадження
інноваційних технологій:
1. Планування управлінської діяльності.
2. Обґрунтування необхідності їх впровадження.
3. Виявлення рівня готовності педагогів до інноваційної
діяльності.
4. Підвищення рівня теоретичних і практичних знань
у сфері нововведень шляхом різноманітних методів, форм та
технологій роботи.
5. Забезпечення психологічного супроводу інноваційної
педагогічної діяльності.
6. Підвищення результативності роботи педагогів та рівня
навчальних досягнень студентів, поширення досвіду роботи.
Очікувані результати:
1. Побудова інноваційного освітнього процесу.
2. Ефективність і результативність впровадження інновацій.
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3. Підвищення рівня науково-методичної компетентності
та інноваційної грамотності педагогів шляхом освіти та
самоосвіти.
4. Високий рівень досягнень педагогів та мотивації
студентів до навчання.
5. Систематичне використання сучасних технічних засобів.
Таким чином, інноваційний процес у закладах освіти має
певну структуру:
1. Діяльнісна – сукупність компонентів: мотиви – ціль –
завдання – форми – методи – результати;
2. Суб’єктивна – включає діяльність всіх суб’єктів
комплексу: директора, заступників, студентів, педагогів, батьків;
відображає характер стосунків між суб’єктами комплексу.
3. Змістова – передбачає вивчення засвоєння нововведень у
навчання, виховання, організацію освітнього процесу, управління закладом.
4. Управлінська – передбачає взаємодію чотирьох видів
управлінських дій: планування – організація навчальної
діяльності – керівництво – контроль.
Застосування в освітньому процесі закладів фахової
передвищої освіти сучасних інноваційно-педагогічних технологій дозволяє створити ефективну систему навчання студентів,
яка сприяє активізації пізнавальної діяльності, мотивації до
навчання, високій результативності; сприяє створенню ситуації
успіху; забезпечує психологічний комфорт; розвиває у студентів
креативне та критичне мислення, творчі та інтелектуальні здібності; сприяє формуванню, висловленню власної думки та
індивідуалізації навчальної діяльності; формує навички само- та
взаємоконтролю, вміння передбачати та прогнозувати результати; поєднує теоретичні та практичні знання; дозволяє
ефективно використовувати додаткову літературу, технічні
засоби навчання.
У процесі інноваційної діяльності постає проблема
підтримки педагогів у професійному зростанні. Тому слід
виділити найбільш дієві способи:
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- власний приклад творчої діяльності адміністрації
закладів;
- освіта і консультування;
- заохочення, спонукання, переконання;
- своєчасна допомога й підтримка;
- висвітлення та популяризація результатів педагогічної
діяльності;
- залучення до участі в розробленні навчальних планів;
- забезпечення сучасними мультимедійними засобами
навчання.
Отже, завдяки інноваційним процесам у закладах освіти
створюються комфортні умови для навчання, розвитку та
виховання молодого покоління, освоюються нові сучасні технології, методи і форми роботи, підвищується рівень професійної
компетентності викладачів, оволодіння ними ІКТ. Результатом
інноваційної діяльності є підвищення у студентів інтересу до
навчання, рівня їх компетентностей з навчальних дисциплін,
активності в творчих та інтелектуальних конкурсах. Педагоги
поширюють власний досвід роботи шляхом участі в професійних конкурсах, виставках, висвітлюють власні напрацювання у
фахових журналах. З метою обміну досвідом педагоги створюють власні сайти, блоги. Значно підвищується рівень співпраці
батьків та коледжу у вирішенні проблем фахового навчання.
УДК 378:005.6(043.2)
Погоріла В.І., викладач Красноградського коледжу
Комунального закладу “Харківська гуманітарнопедагогічна академія”
МЕТОД ПРОЄКТІВ – ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ
НАВЧАННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Розвиток фахової передвищої освіти передбачає зміни в
освітній політиці, що мають на меті формувати людину, яка
хоче та вміє самостійно вчитися, вміє сприймати інформацію,
працювати з нею, осмислювати, сортувати та аналізувати її,
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творити. Адже світ сьогодні є цифровим. Актуальність питання
діджиталізації має місце також і у студентському середовищі,
адже якісне засвоєння інформації не може здійснюватися без
використання засобів комп’ютерних технологій та інтернету.
Процес діджиталізації спрощує доступ до інформації. У
загальних положеннях Закону України «Про фахову передвищу
освіту» від 6 червня 2019 року за № 2745-VIII у статті 1 йдеться
про інноваційну діяльність і студенто орієнтоване навчання.
Такий підхід до організації освітнього процесу передбачає
спрямованість на створення або вдосконалення конкурентоздатних технологій навчання та їх трансформацію у практичну
діяльність. Він орієнтований на задоволення потреб та інтересів
здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання
можливостей для формування індивідуальної освітньої
траєкторії.
Інноваційна педагогічна діяльність надає можливість
підвищення якості знань засобами проєктної технології. Метод
проєктів не є принципово новим у світовій педагогіці. Але його
застосування в освітньому процесі дає підстави стверджувати,
що він відіграє одну зі значних ролей у вирішенні проблеми
оновлення освітньо-виховного процесу. Слово «проєкт» означає
«кинути уперед». У сучасному розумінні проєкт – це намір, який
буде здійснено у майбутньому. В основі проєктної технології
розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності студентів,
уміння
конструювати
свої
знання,
орієнтуватися
в
інформаційному просторі. Традиційний зв'язок «викладач –
студент» змінюється на «студент – викладач». Під час роботи над
проєктом викладач виконує функцію консультанта. Він
допомагає у пошуку інформації, координує процес роботи над
проєктом, підтримує та заохочує. Викладач
має бути
компетентним, комунікабельним, враховувати можливості та
інтереси студента або групи виконавців. Японська мудрість
свідчить: «Вчителі відкривають двері, а учень заходить сам».
Метою навчального проєктування є створення педагогом таких
умов під час освітнього процесу, за яких результатом є
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індивідуальний
досвід
навчально-пошукової
діяльності
студентів. Під час використання цієї технології вирішують цілу
низку різнорівневих завдань: розвивають пізнавальні навички,
формують уміння самостійно конструювати свої знання,
орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивають
критичне мислення, сферу комунікації тощо. Створення
спільних проєктів займає найвищу сходинку в ієрархії способів
організації взаємодії всіх учасників освітнього процесу.
Одночасно із цим можна говорити про максимальні можливості
щодо підвищення якості знань, оскільки у цьому випадку вони
стають результатом емоційно насиченої самостійної пошукової
діяльності.
Творчі проєкти не мають детально опрацьованої
структури спільної діяльності учасників. Вона розвивається,
підпорядковуючись кінцевому результату та прийнятій групою
логіці спільної діяльності, інтересам учасників проєкту. Вони
заздалегідь домовляються про заплановані результати та форму
їх подання: електронний журнал, інтернетколаж, відеофільм,
відеоролик,
відеозаняття
тощо.
Інформаційні
проєкти
спрямовані на збирання інформації про певний об’єкт або
явище, на ознайомлення учасників проєкту з цією інформацією,
її аналіз та узагальнення фактів. Такі проєкти потребують добре
продуманої структури, можливості систематичної корекції під
час виконання. Структура такого проєкту визначається метою,
де результатом є актуальність. Джерелами отримання
інформації є перевірені бази даних, зокрема й електронні,
інтерв’ю, анкетування, засоби масової інформації та літературні
джерела. Оброблену інформацію подають у вигляді аналізу,
узагальнення, зіставлення з відомими фактами, роблять
аргументовані висновки. Результатом діяльності може бути
інтернет-стаття, доповідь, відеофільм тощо. Презентація
відбувається у публікації, зокрема в електронній мережі,
обговоренні під час телеконференції тощо. Такі проєкти можуть
бути органічною частиною дослідницьких проєктів, їхнім
модулем. Основною цінністю проєктної діяльності є її
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завершеність. Усі засоби підпорядковані досягненню результату.
Кожен метод чи прийом, застосований під час захисту проєкту,
має бути доречним, продуктивним та коректно використаним.
Отже, проєктна діяльність вимагає ретельної підготовки,
кропіткої реалізації, перевірки та справедливої оцінки. Останній
пункт особливо важливий, оскільки чітке розуміння, за яким
принципом проводять оцінювання, дозволяє зберегти у студентів інтерес до проєктної діяльності. Сьогодні метод проєктів
вважають одним із найперспективніших методів навчання в
умовах діджиталізації освіти, адже він створює умови для
творчої самореалізації студентів, підвищує мотивацію до
навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей.
Студенти набувають досвіду вирішення проблем майбутнього
самостійного життя, які вони проєктують у навчанні. Виникає
потреба в новому типі стосунків, в основі яких лежали б не
підлеглість і покора, а співпраця, відкритість і довіра. Використання методу проєкту надає таку можливість: викладачу –
надати пріоритет різним видам самостійної діяльності студентів,
студентові – оволодіти значним арсеналом методів дослідження
та набути комунікативної компетентності, студентові та
викладачу – досконаліше опанувати ІКТ.

УДК 377/378
Данилова Л.А., викладач-методист Харківського
державного автомобільно-дорожнього коледжу
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
У програмному документі «Національна доктрина
розвитку освіти України в ХХІ столітті» гостро поставлено
питання про необхідність розвитку ініціативи, творчості
педагогічних працівників. Досвід педагогічного колективу
коледжу свідчить про те, що лише за координації наших зусиль
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вирішуються конкретні педагогічні проблеми і значно
підвищується ефективність і результативність освітнього
процесу в цілому.
Завдання щодо вдосконалення управління закладами
освіти, визначені Законом України «Про фахову передвищу
освіту України», неможливо реалізувати без трансформації ідей
науки і упровадження інноваційних технологій навчання. У
зв’язку з цим, першочергового значення набуває науковометодична проблема педагогічного колективу, де обов’язковим є
студентоорієнтоване навчання та побудова освітнього процесу
на засадах взаємної поваги і партнерства здобувачів фахової
передвищої освіти, адміністрації і педагогічних працівників. Для
цього нам потрібна міцна основа – це ідея, яка допоможе
переорієнтуватися на новий підхід до організації освітнього
процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку,
саморозвитку та самореалізації студентів та формування
відповідних компетентностей. Робота педагогічного колективу
коледжу над науково-методичною проблемою цього навчального року: «Забезпечення та вдосконалення якості освіти та
завдання педагогічного колективу в умовах реалізації Закону
України «Про фахову передвищу освіту України». Опрацювання
нової методичної проблеми передбачає зміну змісту освіти,
розробку нових освітньо-професійних програм, запровадження
нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик
викладання та конструювання нового педагогічного досвіду.
У пункті 4 статті 17
Закону України «Про фахову
передвищу освіту» сформульовані внутрішні та зовнішні
системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти,
які включають визначення і послідовне дотримання процедур
розроблення освітньо-професійних програм і забезпечують
відповідність змісту освіти стандартам фахової передвищої
освіти, декларованим цілям та чіткому визначенню кваліфікацій,
які присвоюють і мають бути узгоджені з Національною рамкою
кваліфікацій.
Усі ці проблеми співзвучні з розділом 2 «Система фахової
передвищої освіти» статтею 7 Закону «Про фахову передвищу
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освіту» і відповідають 5 рівню Національної рамки кваліфікацій,
яка вимагає здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в
певній галузі професійної діяльності або в процесі навчання, що
вимагає застосування положень і методів відповідних наук та
може характеризуватися певною невизначеністю умов.
У змінах постанови Кабміну України від 12 червня
2019 року № 509 рівень фахової передвищої освіти, що
відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій і вимагає
здатність особи професійного молодшого бакалавра виконувати
складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання.
Проаналізувавши матрицю відповідностей класифікацій
навчальних цілей бачимо, що ці нові компетентності
допомагають викладачам коледжу визначити та структурувати
результати навчання.
У коледжі проведений науково-методичний семінар,
присвячений розгляду матриці дескрипторів Національної
рамки кваліфікацій за таксономією Бенджаміна Блума.
Так як Національна рамка кваліфікацій – це системний
інструктурований за компетентностями опис кваліфікаційних
рівнів, який упроваджується з метою введення європейських
стандартів і принципів забезпечення якості освіти з урахуванням
вимог ринку праці до компетентності фахівців; сприяє
національному і міжнародному знанню кваліфікацій, здобутих в
Україні; налагоджує ефективну взаємодію сфери освітніх послуг
та ринку праці, тому основними завданнями педагогічного
колективу коледжу є необхідність внести корективи в програми
навчальних дисциплін професійних циклів згідно зі Стандартом
компетентностей, дескрипторами Національної рамки каліфікацій та класифікації навчальних цілей, які допомагають
визначити та структурувати програмні результати навчання.
У Положенні про акредитацію освітніх програм,
затвердженому Міністерством освіти і науки України від
11 липня 2019 року № 977, сформульовані вимоги до
розроблення стандартів освіти, а генеральний директор
директорату вищої (передвищої) освіти і освіти дорослих Шаров
Олег Ігорович у своїх типових методичних рекомендаціях до
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складання
освітньо-професійних
програм
використовує
таксономію навчальних цілей та результатів Бенджаміна Блума,
а саме:
1. Знання (концептуальні знання набуті у процесі навчання
на рівні інноваційних досягнень, які є основою для здатності
відтворювати, визначати, описувати, перевіряти, встановлювати
зв’язки між термінами, фактами, основними поняттями).
2. Розуміння (здатність розуміти та інтерпретувати
вивчене; уміння пояснити, оцінити факти; використати правила;
перетворити словесний матеріал у графічний; передбачити
наслідки на основі отриманих знань; робити висновки).
3. Застосування
(здатність
застосовувати
вивчений
матеріал під час розв’язування типових задач, які потребують
інтеграції знань та їх модифікації в умовах суперечливих вимог).
4. Аналіз (аналізувати інформацію, розділяючи її на
складові компоненти; визначати взаємозв’язки між категоріями;
порівнювати і оцінювати значимість тверджень; критикувати
помилки в логіці міркувань; співвідносити різницю між
фактами і наслідками).
5. Синтез (здатність аргументувати власні висновки;
узагальнювати, планувати, встановлювати зв’язки між частинами, щоб одержати ціле з новою системною властивістю).
6. Оцінювання
(порівнювати,
виділяти
головне,
рекомендувати, оцінювати важливість матеріалу для досягнення
мети).
Дескриптори за Бенджаміном Блумом пов’язані з
дескрипторами Національної рамки кваліфікацій, а саме:
1. Знання (концептуальні знання, набуті у процесі
навчання та професійної діяльності на рівні фахового
молодшого бакалавра, які є основою для оригінального
мислення та інноваційної діяльності у контексті пошукової
роботи; критичне осмислення основних теорій, принципів,
методів і понять у навчанні та професійній діяльності, зокрема
на межі предметних галузей).
2. Уміння (розв’язання типових непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та
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навчанні, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації,
вибір методів та інструментальних засобів, застосування
інноваційних підходів).
3. Комунікація (зрозуміле і недвозначне донесення
висновків, а також знань та пояснень, ідей, проблем, рішень, що
їх обґрунтовують, власного досвіду до фахівців і нефахівців у
галузі професійної діяльності; здатність ефективно формувати
комунікаційну стратегію у професійній діяльності).
4. Автономія та відповідальність (прийняття рішень у
складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування
нових підходів та прогнозування; відповідальність за розвиток
професійного знання і практик окремих осіб або груп осіб,
оцінювання стратегічного розвитку команди; здатність до
подальшого навчання з високим рівнем автономності).
Дескриптори за Бенджаміном Блумом і Національною
рамкою кваліфікацій лежать в основі науково-методичних
проблем, над якими мають працювати всі циклові комісії
коледжу.
УДК 377.013
Овчаренко Р.Т., викладач-методист Харківського
державного автомобільно-дорожнього коледжу
ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА В КОЛЕДЖІ
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 року № 1341 та додатком до постанови від 12 червня 2019 року
№ 509 затверджено Національну рамку кваліфікацій, в якій
викладено системний і структурований за компетенціями опис
кваліфікаційних рівнів.
У Законі України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року
(пункт 2 стаття 10) зазначено, що одним із рівнів освіти є
профільна середня освіта, яка відповідає третьому рівню
Національної рамки кваліфікацій, згідно з якою особа, що
навчається, здатна виконувати навчальні або виробничі завдання
середньої складності за визначеними алгоритмами та встановленими нормами часу і якості; оцінювати результати виконання
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завдань заздалегідь відомими критеріями; сприймати критику,
поради; нести відповідальність за виконання завдань під час
навчання; вміти адаптувати свою поведінку до освітнього
середовища.
У пункті 7 статті 12 Закону України «Про освіту» зазначено,
що профільна середня освіта має два спрямування:
академічне – профільне навчання на основі поєднання
змісту, визначеного стандартом повної загальної середньої освіти
та поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням
здібностей учнів та їх орієнтації на продовження навчання у
закладах вищої освіти;
професійне – профільне навчання, орієнтоване на ринок
праці, яке здійснюється на основі поєднання змісту, визначеного
стандартом повної загальної середньої освіти та професійно
орієнтованого підходу до навчання.
Профільне навчання є невід’ємною частиною професійної
підготовки молодшого спеціаліста.
Згідно з пунктом 3 статті 7 Закон України «Про фахову
передвищу освіту», особи, які здобувають фахову передвищу
освіту на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно
виконати освітню програму профільної середньої освіти
професійного спрямування.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня
2018 року № 570 затверджено типову освітню програму
профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють
підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної
середньої освіти, і зазначено, що профіль навчання формується
відповідно до спеціальності (спеціалізації), за якою здійснюється
підготовка молодшого спеціаліста.
Зміст профільного навчання реалізується системою окремих
предметів і курсів. Специфіка кожного окремого профілю
визначається особливостями галузі знань і спеціальності
(спеціалізації). Під час складання навчальних планів у закладі
освіти, перелік базових, вибірково-обов’язкових, профільних
дисциплін і спеціальних курсів взяли з Додатку 2.
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Профільне навчання, насамперед, передбачає створення
умов для диференціації й індивідуалізації навчання студентів,
метою якого є:
забезпечення наступності між загальною середньою, профільною і професійною освітою, можливості отримати професію;
сприяння зміцненню професійної орієнтації студентів та
їх самовизначенню;
розвиток творчої самостійності, дослідницьких умінь і
навичок, які забезпечують можливість успішно самореалізовуватися.
Реалізацію принципово нових підходів до формування
змісту профільної освіти професійного спрямування педагогічний
колектив здійснює на компетентнісній основі. У навчальних
програмах незалежно від освітньої галузі якість профільного
навчання базується на програмних результатах навчання з
професійного спрямування, які відповідають дескрипторам
ІІІ рівня Національної рамки кваліфікацій: знання, уміння,
розуміння, комунікація, автономність і відповідальність.
Профільне навчання професійного спрямування передбачає
розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти у
коледжі й спирається на такі принципи:
студентоцентризм – головним суб’єктом, на який
спрямована освітня діяльність, є студент;
цілісність системи управління якістю означає взаємозв’язок між усіма компонентами діяльності коледжу: оптимальний добір педагогічних кадрів; мотивуюче освітнє середовище;
використання освітніх технологій, спрямованих на оволодіння
ключовими компетентностями; створення сприятливої психологічної атмосфери для творчої роботи викладача.
Випускники, закінчуючи коледж, отримують сучасну,
затребувану професію механіка, техніка-будівельника (дорожнє
будівництво), техніка-будівельника з проєктування та монтажу
мостів, інженера з безпеки руху, молодшого спеціаліста з права,
молодшого спеціаліста з економіки підприємства. Вони будуть
готові вийти на ринок праці 2020 року. Для успішного
працевлаштування випускники мають критичне мислення,
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креативність, уміння виконувати типові нескладні завдання,
емоційний інтелект. Таким чином, заклад освіти успішно працює
над державною програмою модернізації загальної середньої освіти
в профільну середню освіту професійного спрямування.
Підготовка конкурентоспроможного випускника на ринку
праці потребує модернізації матеріально-технічної бази коледжу,
її достатності та сучасності. Педагогічні працівники мають бути не
просто фахівцями високого рівня, відповідати профілю і
спеціалізації своєї діяльності, володіти технікою експерименту, а й
вільно орієнтуватися в педагогічних та психологічних проблемах,
уміти проєктувати індивідуальні освітні траєкторії студентів,
формувати компетентності, необхідні для продовження освіти в
майбутній професійній сфері.
Для підвищення науково-методичного рівня викладання
основ наук, кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів у
коледжі проводять засідання педагогічної ради, через які реалізується входження в інноваційну діяльність щодо імплементації
Закону України «Про фахову передвищу освіту», науковопрактичні семінари, відкриті заняття з обміну досвідом щодо
впровадження в освітній процес інтерактивних, проєктно-дослідницьких методів, які забезпечують науково-методичний супровід
профільного освітнього процесу професійного спрямування.
Значну увагу в закладі освіти приділено методичним розробкам з викладання профільних професійних дисциплін у сфері
загальноосвітньої підготовки, а саме: проведенню лабораторних та
практичних занять, контрольних робіт, підготовці навчальних
проєктів.
Вдосконалення освітньої діяльності – це безперервний
процес, за допомогою якого забезпечується ефективний сталий
розвиток коледжу.
На виконання Закону України «Про фахову передвищу
освіту», внутрішня система забезпечення якості освіти у коледжі
має такі основні складові:
Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої
діяльності та якості освіти;
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Положення про забезпечення академічної доброчесності
(система і механізми);
Положення про рейтингову систему оцінювання
навчальних досягнень студентів;
критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної
діяльності педагогічних працівників;
оприлюднення звітів директора, заступників директора як
процедури оцінювання управлінської діяльності керівних
працівників вищим колегіальним органом громадського
самоврядування (конференція) та колегіальним органом
управління закладу освіти (педагогічною радою);
наявність інформаційних систем для ефективного
управління закладом освіти; необхідних ресурсів для організації
освітнього процесу, зокрема самостійної роботи студентів.
Основними етапами розбудови внутрішньої системи якості
освіти у коледжі є розробка документів, вивчення якості
навчальних досягнень студентів та професійного зростання
педагогічних і керівних кадрів, поточне і підсумкове оцінювання
навчальних досягнень студентів, кваліфікаційного складу
педагогічних працівників, діяльності структурних підрозділів,
звітування керівників всіх структурних підрозділів, планування
роботи закладу освіти та всіх його структурних підрозділів.
Сподіваємося, що все це певною мірою сприятиме
вирішенню основної проблеми – набору учнів до коледжу та
створить перспективні напрями розвитку профільної освіти
професійного спрямування.
УДК 378.1
Перевозник А.С., викладач-методист Харківського
державного автомобільно-дорожнього коледжу
ПЕДАГОГІЧНА РАДА ЯК КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Політика коледжу у сфері освітньої діяльності реалізується через роботу колегіальних та робочих органів.
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Згідно з пунктом 1 статті 37 Закону України «Про фахову
передвищу освіту», педагогічна рада є колегіальним органом
управління закладу фахової передвищої освіти, склад якого
щорічно затверджує наказом керівник закладу фахової
передвищої освіти. Для вирішення поточних питань діяльності
коледжу створені робочі органи – адміністративна рада,
педагогічна рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія.
Основними завданнями педагогічної ради є вирішення
актуальних проблем, які вимагають всебічного колективного
обговорення та відповідають концепції розвитку коледжу,
вдосконалення якості освіти та якості освітньої діяльності,
результативність упровадження кращого педагогічного досвіду
та інноваційних технологій, розвиток творчої активності
педагогічних працівників та підвищення їх професійної
майстерності.
Технологія управління діяльністю і розвитком закладу
освіти через засідання педагогічної ради передбачає
використання різноманітних принципів, форм і методів. Під час
планування роботи педагогічної ради використовують такі
основні принципи: актуальність, науковість, перспективність,
концептуальність, системність, які забезпечують високу
активність викладачів, діловий настрій педагогічної ради,
підвищують ініціативу малодосвідчених викладачів, заохочують
до творення власних форм і програм.
Основною місією педагогічної ради є забезпечення
розвитку та функціонування закладу освіти. Як органу
управління розвитком, педагогічній раді делеговані функції
виявлення та вирішення проблем коледжу, а як органу, який
забезпечує ефективне функціонування освітнього закладу –
функція підтримки існуючого рівня роботи.
Сучасна педагогічна рада є поліфункціональною. Серед її
функцій можуть бути виділені такі:
управлінська (адміністративна), яка виражається в
колективних рішеннях з важливих питань діяльності закладу
освіти: затвердження навчальних планів та освітніх програм,
100

заслуховування звітів про підсумки роботи заступників
директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій,
викладачів, яких атестують;
методична функція, яка передбачає аналіз та шляхи
удосконалення якості знань студентів та рівня викладання
дисциплін; творчі звіти викладачів про інноваційні процеси в
освітній
галузі,
пропагування
педагогічного
досвіду,
застосування інформаційно-комунікаційних освітніх технологій;
звіти про підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності
педагогічних працівників шляхом різноманітних форм, зокрема
самоосвіти;
виховна функція, яку спрямовано на формування та
розкриття індивідуальності кожного викладача і студента через
національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, моральноправове, художньо-естетичне, фізичне, екологічне, трудове
виховання;
соціально-педагогічна функція, яка полягає у зв’язку
педагогічного колективу з батьками, студрадою, громадськими
організаціями, забезпеченні здорових, безпечних умов праці та
навчання, соціального забезпечення.
Сукупність засідань педагогічної ради в межах одного
навчального року спрямовано на вирішення однієї або кола
проблем, які тісно пов’язані між собою. Помилково вважати, що
будь-яку проблему закладу освіти можна вирішити лише за
рахунок якісно й продуктивно організованих засідань
педагогічної ради. Педагогічний колектив реалізує модель
входження в інноваційну діяльність щодо імплементації Закону
України «Про фахову передвищу освіту» як традиційними, так і
нетрадиційними методами та формами засідань педагогічної
ради.
Традиційні педагогічні ради характеризуються застосуванням вербальних методів у формі доповідей з обговореннями
та презентаціями. У закладі освіти стало традицією
заслуховувати творчі звіти з презентаціями викладачів, класних
керівників, голів циклових комісій, завідувачів відділень,
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заступників директора; результати анкетування студентів з
питань їх соціальної, психолого-педагогічної адаптації до
освітнього середовища у коледжі та гуртожитку; про рівень
викладання, якість знань і рівень вихованості студентів. Але
традиційна педагогічна рада має основний недолік – низьку
активність педагогічних працівників. Цього можна уникнути,
якщо обрати актуальну проблему та залучити до її обговорення
всіх учасників педагогічної ради. Також до недоліків традиційних форм педагогічної ради можна віднести: авторитарний
стиль, перетворення педагогічної ради в інструктаж; поверхневе
обговорення поставлених питань і проблем; слабкий зв'язок
теорії з практикою, абстрагованість доповідей.
Нові
(нетрадиційні)
форми
проведення
засідань
педагогічної ради перетворюють її на мозковий центр, штаб
передової думки, лабораторію майстерності педагогічних
працівників.
На засіданнях нетрадиційних педагогічних рад розгляддають складні педагогічні ситуації з кола визначених проблем.
Доповідачеві доводиться активно захищати свою позицію.
Обговорення проблеми стає гострим та активним. Саме на
нетрадиційних педагогічних радах вирішують, здавалося б,
безвихідні ситуації, докопуються до самої суті, до справжніх
причин, ухвалюють іноді несподівані, часом ризиковані
рішення, які ведуть до позитивного результату.
У грудні минулого року в коледжі провели педагогічну
раду – психолого-педагогічний консиліум, на якому виявили
причини низької успішності, недостатньої вихованості студентів,
психологічні особливості на стан здоров’я студентів 1 курсу,
здійснили обмін досвідом і методиками індивідуального підходу
до студентів. На підставі виступів заступника директора з
навчальної роботи, практичного психолога, викладачівпредметників, класних керівників, вихователя гуртожитку
розроблені рекомендації єдиного підходу до освітньо-виховного
процесу та до виховання в сім’ї. Заплановано повторне
проведення дослідження соціально-психологічної адаптації
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студентів за методикою К. Роджерса та Р. Даймонда, а також
короткий орієнтовний тест серед студентів старших курсів на їх
професійну спрямованість.
Упродовж наступного навчального року також заплановане проведення засідань нетрадиційної педагогічної ради у
формі:
1) захисту інноваційних ідей щодо реалізації концептуальних основ забезпечення і вдосконалення якості фахової
передвищої освіти, а саме:
студентоцентроване навчання – інноваційний навчальний формат під час вирішення типових виробничих ситуацій та
неперервного вдосконалення професійного розвитку студентів;
інноваційні технології: використання програмних
засобів, формування навичок роботи в комп’ютерних мережах,
уміння створювати бази даних і використовувати інтернетресурси; методика впровадження та особливості застосування;
нестандартні форми моніторингу якості освіти;
2) колективної творчої справи педагогічних колективів
циклових комісій «Будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг і аеродромів», «Будівництво мостів та інших
штучних споруд», «Експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»,
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» щодо
формування здатності молодшого спеціаліста вирішувати
типові спеціалізовані, професійні й управлінські ситуації на
практичних заняттях, під час курсового (дипломного)
проєктування (використання інтерактивних технологій з
імітацією реальних виробничих ситуацій).
У кінці року, за результатами проведення засідань
нетрадиційної педагогічної ради сформуємо вісник «Вернісаж
педагогічних ідей–2020».
Такі нетрадиційні форми перетворюють педагогічну раду
в орган, який об’єднує викладачів, батьків, студентів спільною
турботою про сьогодення і майбутнє життя коледжу, дозволяє
відстоювати свою позицію, створює умови для підвищення
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педагогічної майстерності, змушує шукати ефективні форми
роботи зі студентами, надихає на творчу співпрацю на підставі
студентоцентрованого навчання і виховання майбутнього
покоління, дає можливість почувати себе педагогом – і знову
сумніватися, шукати, апробувати, творити<
УДК 619:611
Суровицька О.І., завідувач відділення Глухівського агротехнічного
інституту імені С.А. Ковпака Сумського Національного аграрного
університету
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В
АГРОТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ
В умовах модернізації та інформатизації всіх процесів, які
відбуваються на сучасному етапі у нашій державі, освіта не може
залишатися осторонь. Усі її складові невпинно рухаються у
напряму оцифрування та переведення в електронну форму.
Процес переведення інформації будь-якого виду у цифрову із
застосуванням цифрових технологій сучасні науковці називають
діджиталізацією.
Педагогічний колектив Глухівського агротехнічного
інституту імені С.А. Ковпака постійно працює над осучасненням
та оновленням освітнього процесу і діджиталізацію розглядає як
важливу складову своєї професійної діяльності. У процесі такої
діяльності навчання молоді має бути цікавим, сучасним,
враховувати особливості мислення та сприйняття інформації
нинішнім поколінням студентів.
Сутнісними характеристиками та перевагами діджиталосвіти є мобільність, доступність і безкоштовність, зберігання та
використання інформації незалежно від місця знаходження,
відсутність необхідності оновлення та встановлення програмного
забезпечення, тому що технології «стали хмарними» *1+. Таким
чином, одним з викликів діджиталізованого суспільства є
готовність педагога до цифрової трансформації процесу
навчання, проєктування індивідуальної освітньої діяльності та
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організації сучасного освітнього процесу як партнерської
взаємодії між викладачами та студентами, педагогами та
батьками.
Широкий спектр сучасних освітніх ресурсів, відкритий
доступ до найновіших інтерактивних засобів взаємодії, вільний
доступ до глобальної мережі дають можливість сучасному
викладачеві долучитися до процесу цифрового перетворення
освітніх ресурсів та самостійно створювати їх.
Коротко
охарактеризуємо найпопулярніші цифрові засоби організації
діджиталізованої педагогіки, що є доцільними в процесі
сучасної освітньої взаємодії:
Сервіси Google – це набір стандартних хмарних додатків
для планування спільної діяльності, колективної роботи і
спілкування, публікації матеріалів, хостингу відеоматеріалів та
багатьох інших інструментів. Це найпопулярніші на сьогодні
технології, що дозволяють в освітньому процесі вирішити
проблему забезпечення рівного доступу викладачів та студентів
до якісних освітніх ресурсів як на заняттях, так і у
позааудиторний час. Google-технології є безкоштовними і їх
активно можуть використовувати всі учасники освітнього
процесу:
Google ArtProject – інтерактивно представлені популярні
музеї світу,
Google Docs – онлайновий офіс,
Google Maps – набір карт,
Google Sites – безкоштовний хостинг, який використовує
вікітехнологію,
Google Translate – перекладач,
YouTube – відеохостинг.
Google Диск – єдиний простір для зберігання файлів і
роботи з ними.
Викладачі інституту приєдналися до безкоштовного
сервісу «Клас», який вже показав себе як ідеальне середовище
для дистанційної роботи зі студентами. Ця служба дозволяє
викладачам легко організувати в електронній формі освітній
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процес, створювати та перевіряти завдання і роботи студентів
тощо.
Електронні освітні ресурси – засоби навчання на цифрових
носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційнотелекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою
електронних технічних засобів і застосовуються в освітньому
процесі. Метою таких ресурсів є забезпечення модернізації
освітнього процесу, змістове наповнення освітнього простору,
надання рівного доступу учасникам освітнього процесу незалежно від місця їх проживання та форми навчання відповідно до
якісних навчальних і методичних матеріалів, створених на основі
інформаційно-комунікаційних технологій *3+.
Безмежні можливості всесвітньої мережі дозволяють
сучасному викладачеві та його студентам вільно користуватися
широким колом електронних освітніх ресурсів. Переважно це
електронні документи у вигляді електронних навчальних видань,
до яких належать: електронні словники, довідники, навчальні
посібники, електронні підручники, електронні методичні
матеріали та інформаційні системи у вигляді: депозитарію
електронних ресурсів, курсів дистанційного навчання, електронного лабораторного практикуму, електронних дидактичних
демонстраційних матеріалів, комп'ютерних тестів та іншого.
Ретельний аналіз, підбір та поєднання освітніх ресурсів з
вивченням відповідних тем, розділів та модулів дисципліни
суттєво впливає на підвищення зацікавленості студентів,
активізацію їх навчально-пізнавальної діяльності та ефективність
всього освітнього процесу.
Персональний сайт викладача – це дієвий спосіб роботи зі
студентами за межами освітнього закладу, який відкриває
простори для організації додаткової освіти. За допомогою
власноруч створених сайтів викладачі активізують свою творчу
освітню діяльність, діляться з іншими своїми напрацюваннями,
презентують нові досягнення своїх студентів та власні, черпають
пізнавальну інформацію, а головне – допомагають студентам у
вивченні навчальних дисциплін.
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Середовище Moodle – це модульне об'єктно орієнтоване
динамічне навчальне середовище, яке називають також
системою управління навчанням, системою управління курсами,
віртуальним навчальним середовищем або просто платформою
для навчання, яка надає викладачам, студентам та адміністраторам широкий набір інструментів для комп'ютеризованого
навчання, зокрема дистанційного *4+.
Викладачі, які активно використовують Moodle та
долучили до нього студентів, стверджують, що система дозволяє
організаторам освітнього процесу значно підвищити ефективність викладання. Застосування технологій Moodle підвищує
зацікавленість студентів до навчання, визначає роль викладача
як тьютора та урізноманітнює освітній процес. Проте з появою
Google-сервісів Moodle почав втрачати свої позиції. Все більше
викладачів прагне до освоєння новіших технологій.
Сучасні месенджери – системи обміну короткими
текстовими повідомленнями за допомогою спеціального
програмного забезпечення, мобільного додатку або веб-сервісу.
Сучасні месенджери можуть містити не тільки текстові
повідомлення, але й графічні та анімовані зображення, звукові
та відеофайли, інші мультимедійні дані. Серед поширених
месенджерів доцільно відмітити кросплатформенні додатки для
смартфонів – WhatsApp, Viber, Facebook Messenger тощо *5+.
Засобами мобільних месенджерів викладачі здійснюють
різні види навчальної діяльності, а головне – комунікації.
Оскільки мобільні месенджери здебільшого призначені для
обміну текстовими повідомленнями, то найпоширенішим
видом навчальної комунікації виявилось обговорення різних
теоретичних питань у межах навчальної дисципліни. Така
діяльність не лише впливає на рівень знань студентів, але й
формує у студентів універсальні навички спілкування, які
потрібні для подальшої професійної діяльності.
Електронні засоби контролю (тестування, опитувальники) –
стандартизовані завдання, представлені в електронній формі,
призначені для вступного, проміжного і підсумкового контролю
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рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та для
забезпечення вимірювання психофізіологічних і особистісних
характеристик випробовуваного, обробка результатів яких
здійснюється за допомогою відповідних програм.
Контроль знань за допомогою електронних засобів давно
завоював популярність як найбільш оперативний, об’єктивний
та зручний в організації. Складені одного разу тестові завдання
викладач може багаторазово використовувати
як під час
аудиторного, так і дистанційного навчання. Відгуки студентів
свідчать, що для них це також один з найулюбленіших засобів
контролю знань.
Використання перелічених технологій в освіті дає змогу
проводити інноваційні заняття з використанням нових форм
організації навчальної діяльності. Аналіз науково-методичної
літератури та досвід викладачів інституту з організації цифрової
освіти показав, що за допомогою сучасних технічних засобів
можна здійснювати різні види навчальної діяльності, які будуть
актуальними у сучасному діджиталізованому суспільстві.
Важливим аспектом використання сучасних освітніх ресурсів у
навчальній діяльності є їх доступність, безкоштовність, зручність,
швидкий обмін повідомленнями в будь-який час і в будь-якому
місці. Такий процес взаємодії викладача зі студентами закладає
фундамент відносин, які супроводжуватимуть професійну
діяльність випускників у майбутньому.
Використані джерела
1. Діджиталізація процесу педагогіки партнерства в
умовах нової української школи *Електронний ресурс+ : Режим
доступу : http://conf.zippo.net.ua/?p=152
2. Методичний навігатор *Електронний ресурс+ : Режим
доступу
:
https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnijnavigator/google-servisi
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3. Наказ «Про затвердження Положення про електронні
освітні ресурси» *Електронний ресурс+ : Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1695-12
4. Що таке Moodle *Електронний ресурс+ : Режим доступу :
https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8174
5. Сучасні засоби педагогічної взаємодії в умовах
використання мобільних технологій *Електронний ресурс+ :
Режим доступу : https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/
httpsdoi.org10.31174send-pp2018-153vi63-13.pdf

УДК 37.013
Бєлік Т.А., Катренко Л.В., викладачі
Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Усі ми живемо у висококонкурентному суспільстві, де
успішним може бути найсильніший. Що робить нас
найсильнішими? Здобуті компетенції, критичне та креативне
мислення, а також рівність можливостей.
Витоки сучасної академічної доброчесності сягають
1960 року, коли після соціологічного опитування, ініційованого
кількома науковими установами США , виявилося, що 75 %
опитаних зізналися в списуванні.
Після цього більшість закладів вищої освіти почали
декларувати серед основних вимог до студентів доброчесне
ставлення до навчання. Науковці Сіракузького університету
(США) зазначають, що академічна доброчесність – це «чесна
гра», «гра без обману». Чого доброчесність, а не просто чесність?
І чого саме академічна? «Академічна» в контексті освіти вказує
на те, що суворо заборонено плагіювати та списувати, тобто
обмежує спектр дій в академічному середовищі.
Рух
академічної
доброчесності
зараз
переживає
відродження. Саме проєкт SAIUP покликаний подолати вади
зловживань і неналежного ставлення до своїх обов’язків через
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формування культури академічної доброчесності в освітньому
просторі закладів освіти, а відтак, підвищення якості передвищої
фахової освіти під час підготовки висококваліфікованих фахівців.
У коледжі постійно проводиться комплексна робота щодо
підвищення якості освітнього процесу. Від чого залежить якість?
Факторів багато, але велика частка успіху залежить від того, як
доброчесно ставляться викладачі та студенти до своїх обов’язків.
І тому адміністрація закладу освіти винесла на порядок денний
педагогічної ради питання щодо проведення моніторингового
дослідження серед студентської молоді для розуміння та
дотримання принципів академічної доброчесності. Практичний
психолог, класні керівники провели посилену роз’яснювальну
роботу в навчальних групах щодо підвищення рівня культури
академічної доброчесності.
Студенти коледжу були ознайомлені з проєктом
сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) та
з’ясували, що в основі академічної доброчесності лежить
чесність, порядність у виконанні своїх обов’язків, довіра,
справедливість, повага та відповідальність. Серед студентів
різних курсів і відділень закладу освіти було проведене
моніторингове дослідження, результати якого показали, що 93%
ознайомлені з поняттям «академічна доброчесність», 78% – з
формами її порушення, а поняття «плагіат» розуміють 99%. Усе
ж серед опитаних студентів 38% порушують принципи
академічної доброчесності, а саме: списують, надають
неправдиву інформацію, не приділяють належного часу
підготовці до занять, використовують плагіат. Із них 25 %
студентів мають проблеми з організацією освітнього процесу,
зокрема через відсутність навичок самостійної роботи з
навчальним матеріалом.
У дослідженнях виявлено, що порушенню академічної
доброчесності сприяють страх мати низьку оцінку, відсутність
розуміння доцільності виконання завдань, неактуальність змісту
запитам сучасності, невпевненість у своїх силах, низький рівень
базових шкільних знань серед студентів-першокурсників.
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Основи академічної доброчесності особистості студента
закладаються ще в сім’ї. І тому дуже важливо, щоб у кожній
родині пропагувалися загальнолюдські цінності, які водночас є й
цінностями
академічної
доброчесності:
працелюбність,
толерантність, чесність, мужність, повага до інших і самоповага,
справедливість, довіра до людей. Доброчесне середовище,
приклади доброчесної поведінки, обстановка, що відповідає
доброчесному життю, – це той шлях, яким сім’я спроможна
виховати в майбутньому доброчесного студента. Зі свого боку,
коледж у подальшому розвиватиме та доповнюватиме все те
добре та прекрасне, що було сформоване в сімейному колі.
Доброчесність виховується доброчесністю, на важливості цього
наголошував філософ і педагог Памфіл Юркевич: «Найвища
доброчесність та, яка не знає, як її звуть і яка засвоюється, як
мова, зі спілкування з людьми й речами<». Дуже важливо, щоб
принципи академічної доброчесності батьків і викладачів були
єдиними.
Дотримання
засад
академічної
доброчесності
є
двостороннім процесом, до якого належать викладачі та
студенти. Саме викладачі є прикладом і взірцем для
наслідування молодому поколінню. Утілення в життя ідеалів
доброчесності та високого професіоналізму надихає студентську
молодь розвиватися, створювати власні навчальні проєкти та
досягати нових вершин в освіті та науці на принципах
академічної доброчесності. Відсутність єдиної позиції викладачів
щодо порушень академічної доброчесності дезорієнтує студента,
наштовхує на сумніви щодо вартості зусиль дотримання
академічної доброчесності, підриває цінність проголошених
загальноосвітніх стандартів академічного життя. Викладачі
мають акцентувати увагу на доцільності виконання завдань, які
мають бути різнорівневими, проблемними, актуальними, з
високою варіативністю та диференційованістю оцінювання, а їх
виконання має спиратися на креативне мислення. Студенти
мають самостійно виконувати навчальні завдання, завдання
поточного та підсумкового контролю, використовувати у
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рефератах, курсових, дипломних роботах посилання на джерела
інформації, надавати достовірну інформацію про результати
власної навчальної діяльності. Лише на засадах відкритості,
чесності, прозорості та толерантності може відбуватися
продуктивна співпраця та взаємодія всіх учасників освітнього
процесу коледжу.
Отже, дотримання принципів академічної доброчесності
кожен повинен починати із себе, бо найкраще вчить власний
приклад. Саме доброчесність є мірилом внутрішньої культури
людини. Академічна доброчесність – це та цінність, що
продовжує формуватися впродовж усього навчання, починаючи
із загальноосвітніх предметів першокурсників та закінчуючи
спеціальними дисциплінами випускників.
УДК 811.161.2
Коннікова О.К., викладач-методист Одеського технічного
коледжу Одеської національної академії харчових технологій
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Модель розвитку сучасної технічної освіти передбачає
підготовку фахівців, які повинні володіти не тільки
професійними навичками, але й належною мовленнєвою
культурою. Особливо це актуально для освітньої програми
«Товарознавство в митній справі», оскільки мовлення – це
візитівка майбутнього товарознавця-експерта, яка дає змогу
судити про його освіченість, грамотність і здатність компетентно
сформулювати мотивовані висновки *1+.
Мова сьогодні є не тільки складовою відповідної
професійної компетенції, але й показником загальної культури
майбутнього спеціаліста. Проблема формування майбутніх
фахівців має особливе значення, оскільки від рівня їхньої
підготовки й компетентності залежить ефективність роботи
експертів, митників та товарознавців. Вважаємо, що саме міцні
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знання української мови сприяють ефективному засвоєнню
фахових дисциплін, адже одним з головних завдань фахової
освіти є формування не тільки компетентного фахівця, але й
такого, який спроможний грамотно викласти результати своєї
діяльності *2+.
Для товарознавців-експертів зміцнення їхніх мовленнєвих
навичок і вдосконалення умінь правильно й точно формулювати думки, писати мотивовані висновки за результатами
проведених досліджень, давати грамотні рекомендації та
правильно оперувати термінологією є тим фундаментом, на
якому необхідно ґрунтувати весь освітній процес.
Тому проблема формування мовленнєвої компетентності майбутнього фахівця не перестає бути актуальною. І саме
тому, у зв’язку із перебудовою системи освіти та новими
аспектами сприйняття студентом інформації, необхідно шукати
нові рішення для подачі
інформації та удосконалювати
механізми викладання дисциплін. І одним з ефективних шляхів
рішень цього питання, на нашу думку, є міждисциплінарна
інтеграція *3+. Адже власний практичний досвід довів, що
ізольоване вивчення товарознавчих дисциплін та української
мови за фахом не дає бажаних результатів у підготовці фахівців,
оскільки специфіка професії товарознавця-експерта полягає не
тільки в умінні об’єктивно проводити товарознавчу оцінку або
експертизу, але й у спроможності компетентно обґрунтувати її
результати та грамотно скласти аргументований висновок *4+.
На нашу думку, систематична й послідовна робота з
формування мовної культури студентів-товарознавців на
бінарних, комплексних заняттях зі спецдисциплін, може суттєво
вплинути на рівень засвоєння ними не тільки фахових знань, але
й підвищити рейтинг (практичну значущість) курсу «Українська
мова за професійним спрямуванням» та стимулювати студента
до удосконалення культури усного фахового мовлення.
З цією метою цикловими комісіями товарознавства та
філологічних дисциплін були реалізовані декілька спільних
проєктів на заняттях з товарознавства непродовольчих товарів,
експертизи товарів, основ митної справи та української мови за
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професійним спрямуванням у випускних групах цієї
спеціальності.
У рамках цієї програми були розроблені комплексні та
бінарні заняття із впровадженням таких інноваційних
технологій:
- метод проєкту на тему «Класифікація та правила
складання митних документів за видами транспорту»;
- метод серветки на тему «Термінологія в товарознавчої
експертизи»;
- метод 3-ох кроків на тему «Нормативність і правильність фахового мовлення»;
- диспут на основі дослідницької роботи «Національні та
міжнародні вимоги до якості та безпечності товарів».
Особливо ефективним виявилась використання методу
проєктів під час вивчення теми «Складання професійних
документів» студентами, майбутня професійна діяльність яких
безпосередньо пов’язана з оформленням бланків документів.
Інтегроване семінарське заняття на основі самостійної
роботи проводилось також у випускній групі (за ОП
«Товарознавство в митній справі»), яке охоплювало теми
«Культура фахового мовлення: культура мовлення під час
дискусії» з дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» та «Порівняльний аналіз міжнародних та
вітчизняних нормативних документів з якості та безпечності
товарів».
Метою впровадження такого методу є удосконалення
навичок аналітичного мислення студентів, складання аргументованого висновку та підвищення рівня культури фахового
мовлення під час дискусії, мовних і мовленнєвих компетенцій
майбутнього фахівця.
Практичний досвід також показав, що цей метод дозволяє
ефективно організовувати самостійну колективну роботу
студентів; максимально оптимізує процес збору, аналізу й
узагальнення інформації; дає змогу побачити проблему з усіх
боків; висловити особисті точки зору учасників; підвищує
інтерес до проблеми; в процесі обміну думками закріплює
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знання фахової термінології; допомагає підвищити рівень
культури фахового мовлення, застосовуючи на практиці знання
етики ділового спілкування та риторики.
Таким чином, досвід роботи викладачів наших комісій
доводить, що інтегративний підхід до засвоєння знань зі
спецдисциплін та мови фахового спрямування позитивно
позначається на результативності формування в студентів
мовленнєвих та професійних навичок. Вони характеризуються
вищою системністю, набувають комплексності, узагальненості,
усвідомленості.
Так, завдяки впровадженню у практичне навчання інноваційних технологій та міждисциплінарної інтеграції товарознавства і української мови за фахом у студентів підвищився не
тільки якісний рівень знань на 21% (рис. 1) у порівнянні із
традиційними заняттями, але й з’явився практичний інтерес до
курсу «Українська мова за професійним спрямуванням».

Рис. 1 – Динаміка змін рівня знань студентів товарознавцівекспертів як результат впровадження інноваційних технологій
у практичне навчання

Дані, подані на рис. 1, демонструють ефективність нашого
спільного проєкту.
Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що
необхідною умовою сучасного процесу професійної підготовки
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студентів є подолання ізольованого викладання навчальних
дисциплін і створення принципово нових навчальних програм,
де студенти бачать взаємозв’язок не тільки навчальних
дисциплін, але й самих викладачів, що також є психологічною
мотивацією для підвищення мотивації відвідування занять та
навчання.
Саме
тому
співпрацю
викладачів
філологів
та
товарознавців вважаємо одним із важливих аспектів у вихованні
майбутнього фахівця з високим рівнем професійної підготовки
та культури мовлення. Реалізація такої інтеграції може
відбуватися через узгодження та модифікацію робочих програм,
розробку спільних завдань до практичних, семінарських і
самостійних робіт, створення спільних проєктів тощо.
Вважаємо це важливим кроком до підвищення рівня
якісного навчання у фаховій освіті, яка ставить перед нами
актуальні завдання і вимагає продовження пошуку та реалізації
нових рішень.
Використані джерела
1. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема / Т. Донченко // Дивослово, 2006. – № 5. – С. 2–5.
2. Головань М. С. Компетенція і компетентність : досвід
теорії, теорія досвіду / М. С. Головань // Вища освіта України,
2008. – № 3. – С. 23–30.
3. Кадемія М.Ю. Формування професійної компетенції
майбутнього фахівця / М.Ю. Кадемія. – Електронний ресурс. –
Режим доступу : http://www.kpi.kharkov
4. Коннікова О., Мартиросян І. Підвищення професійної й
мовленнєвої компетентності товарознавців-експертів // Профтехосвіта, 2015. – № 10 (82). – С. 19–22.

116

УДК 1174:00
Красножон Н.М., директор, Сніховська О.В., заступник
директора з навчальної роботи, Вяла Г.В., завідувач
практичного навчання Комунального закладу
«Бахмутський медичний коледж»
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНОМУ
КОЛЕДЖІ: З ДОСВІДУ РОБОТИ
Сьогодні настільки стрімко плине час і змінюється
зовнішнє оточення, що заклади освіти, для того щоб залишатися
конкурентоспроможними, мають постійно адаптуватися до
нових умов, до викликів зовнішнього середовища. У Законі
України «Про фахову передвищу освіту» закладено можливість
для коледжів сконструювати власну траєкторію, сформувати
набір актуальних освітянських послуг, орієнтуючись, передусім,
на попит ринку праці.
Концепція розвитку системи екстреної медичної допомоги (розпорядження КМУ від 22.05.2019 р. № 383-р) та
Постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 764 «Про внесення змін до
Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2012 року №1114» регламентують появу водіїв з новою
професійною кваліфікацією «екстрений медичний технік».
Отже, для розвитку власного освітнього потенціалу та
підтримки тісного зв'язку з ринком праці Комунальний заклад
«Бахмутський медичний коледж» долучився до реалізації
реформи охорони здоров’я в Україні в частині підготовки таких
затребуваних кваліфікованих робітників.
Реформування екстреної медичної допомоги в Україні
відбувається поступово і нерівномірно, і для побудови власної
освітньої стратегії колективу коледжу знадобилося чимало
зусиль, щоб першими в Україні запровадити професію
«екстрений медичний технік».
Активні зміни розпочалися у 2017 році, коли для нової
професії було розроблено кваліфікаційну характеристику (наказ
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МОЗ України від 09.08.2017 р. № 918) ту саму професію з кодом
5132 було внесено в державний класифікатор професій ДК
003:2010 (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 26.10.2017 р. № 1542).
У лютому 2019 року для вирішення питання щодо
навчання за професією «екстрений медичний технік» у коледжі
створили робочу групу. Було з’ясовано, що для того, щоб
розпочати навчання фахівців за новою професією обов’язкова
наявність затвердженого в установленому порядку стандарту
СП(ПТ)О та ліцензії МОН України на провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
Колектив коледжу взяв на себе нелегке завдання
впорядкувати стандарт для професії «екстрений медичний
технік», що і стало першим етапом роботи. Цей етап тривав
чотири місяці, з лютого по травень, та об’єднав зусилля
викладачів-клініцистів для створення багатокомпонентного,
врівноваженого, цілісного курсу навчання. Стандарт з професії в
частині теоретичної та практичної підготовки був забезпечений
програмою виробничої практики з переліком кваліфікаційних
пробних робіт. Загальнопрофесійну частину програмної
підготовки було розроблено на основі чинних нормативів для
професійно-технічного навчання та актуальних потреб фахівця
бути обізнаним щодо прав і обов’язків, які передбачає професія,
володіти навичками роботи з електронними пристроями для
передачі оперативних даних про постраждалого, знати
укомплектованість спеціального транспортного засобу та
підтримувати його в належному стані, опанувати навички з
охорони праці.
Як результат, у липні 2019 року Стандарт СП(ПТ)О 5132
Q86.00-2019 був схвалений Міністерством освіти і науки та
Міністерством соціальної політики України та затверджений
Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 липня
2019 року № 969. Стандарт доступний на сайті Міністерства
освіти і науки України в розділі «Професійно-технічна освіта».
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Відповідно до стандарту, навчання за професією
«екстрений медичний технік» можуть проходити особи з
базовою або повною загальною середньою освітою, які мають
посвідчення водія відповідної категорії для керування
автомобілем. Загальний фонд навчального часу – 440 годин, при
цьому 65% часу виділено на професійно-практичну підготовку
(навчання та виробнича практика), тривалість навчання –
12 тижнів. Стандарт передбачає роботу за модульним навчальним планом та можливість застосування дуальної форми
навчання.
Другий етап роботи – впорядкування ліцензійної справи
щодо започаткування професійно-технічного навчання за
професією «екстрений медичний технік» у коледжі – був
розпочатий ще до завершення першого. Наприкінці липня
2019 року справу було подано до МОН України, і вже у серпні
коледж отримав ліцензію у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти на підготовку за професією 5132 «екстрений
медичний технік» (наказ МОН України від 08.08.2019 р. № 950-л,
протокол від 08.08.2019 р. № 146).
За фінансової підтримки ПРООН 23 жовтня 2019 р.
відбулося відкриття Навчального центру з підготовки екстрених
медичних техніків у Комунальному закладі «Бахмутський
медичний коледж» та проведено зустріч-дискусію «Забезпечення якості екстреної медичної допомоги», в якій взяли участь
представники ПРООН, головний лікар КЛПУ «Обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
м. Краматорськ Кіяшко І.А.; головний лікар КНП «Багатопрофільна
лікарня
інтенсивного
лікування
м. Бахмут»
Мельникова С.Л. Учасники зустрічі обговорили черговість етапів
впровадження нової професії, необхідність її апробації на базі
коледжу, стали свідками зацікавленості студентської молоді у
відпрацюванні навичок екстреної допомоги на професійному
тренувальному медичному обладнанні.
Для забезпечення якісної підготовки фахівців нової
професії викладачі коледжу пройшли професійний тренінг119

навчання з екстреної медичної допомоги за фінансової
підтримки ПРООН.
З жовтня 2019 року три групи студентів-фельдшерів взяли
участь у апробації професії. Заняття проводились відповідно до
розроблених навчальних планів, програм та розкладу теоретичних і практичних занять.
З метою здійснення моніторингу впровадження професії в
кінці кожного місяця з жовтня по грудень 2019 року в коледжі
проходили засідання робочої групи, до складу якої ввійшли
викладачі та адміністрація коледжу, представники ПРООН. На
кожному засіданні заслуховувалися звіти про хід імплементації
професії.
Для забезпечення якісної підготовки фахівців виникла
необхідність у створенні компактного посібника з алгоритмами
практичних навичок з екстреної медицини, а також питання
фіксації кількості і якості відпрацьованих слухачами навичок.
У процесі вирішення цієї проблеми особливим досягненням
робочої групи стала розробка Щоденника практичного навчання
та виробничої практики з включенням до нього алгоритмів
практичних навичок. Робоча група коледжу вважає, що розроблений щоденник не тільки допоможе під час навчання водіїв
ЕМД контролювати успішність відпрацювання практичних
навичок, а й дозволить проводити професійно-практичне навчання без відриву від виробництва за принципом дуальної освіти.
У грудні 2019 року за результатами проведеної в коледжі
роботи було вирішено розпочати державну атестацію професії
«екстрений медичний технік»; продовжити співпрацю з КЛПУ
«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» м. Краматорськ для узгодження оптимального
режиму навчання водіїв ЕМД; налагодити партнерську
взаємодію з Донецьким обласним центром зайнятості з приводу
навчання незайнятих громадян України, які мають відповідне
водійське посвідчення, для забезпечення потреб ринку праці
Донецької області.
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Треба зазначити, що згуртована робота педагогічного
колективу коледжу з питання впровадження нової професії
виявилася результативною та такою, що розвиває освітній
потенціал коледжу, а саме:
1) обговорення участі коледжу у реформі екстреної
медичної допомоги розпочалося ще до затвердження Концепції
та нового складу бригад ЕМД, що дозволило нам стати першими
у створенні стандарту з професії;
2) коледж отримав від програми ПРООН сучасне
тренувальне медичне обладнання для 100% забезпечення
навчання навичкам екстреної медичної допомоги та отримання
ліцензії на таку освітню діяльність;
3) коледж розпочав підготовку затребуваних сучасним
ринком праці робітничих кадрів;
4) чисельність контингенту коледжу зросла у зв’язку з
державною підтримкою реформи екстреної медичної допомоги.
Отже, під час планування освітніх послуг закладу освіти
конче потрібно вивчати актуальність професій на ринку праці
України, надавати фахівцям з іншою освітою можливість
отримання додаткових робітничих кваліфікацій для успішного
працевлаштування та індивідуальної самореалізації.
УДК 37.072
Ніколаєвська Г.Ю., заступник директора з
навчально-виробничої роботи Харківського
державного професійно-педагогічного фахового
коледжу імені В.І. Вернадського
ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКІСНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Практична підготовка студентів є невід’ємним та
обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми
підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних
знань, умінь та навичок, що були набуті студентами у фаховому
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коледжі, та їх поглибленню. Але її організація часто пов’язана з
труднощами, подолання яких не завжди залежить від самого
закладу.
З метою підготовки висококваліфікованих фахівців у
нашому коледжі широко застосовуються різноманітні форми і
види практичної підготовки, які дають можливість студентам за
час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.
Структура практичної підготовки студентів коледжу до сьогодні
була побудована в рамках Закону України «Про вищу освіту»
відповідно до вимог державних стандартів, освітньо-професійних програм підготовки з урахуванням сучасних вимог ринку
праці та роботодавців і складалася з декілька видів практик,
терміни яких визначені графіком освітнього процесу:
навчальної, технологічної та педагогічної.
Завданням навчальної практики є закріплення вмінь та
навичок з робітничої професії, отриманої до вступу в коледж, та
отримання (закріплення) умінь та навичок зі спорідненої
(суміжної) робітничої професії. Під час проведення практики
студентам надається можливість опанування курсу професійнотехнічного навчання з проходженням кваліфікаційної атестації і
видачею свідоцтва про підвищення робітничої кваліфікації.
Базами практики у цьому випадку є обладнані майстерні,
навчальний полігон коледжу, тому вся відповідальність за її
організацію покладається на керівництво закладу. Найважливішим питанням у цьому було і залишається матеріальнотехнічне забезпечення програми практики. Морально застаріле
обладнання
деяких
майстерень
та
цехів,
відсутність
фінансування витратних матеріалів – основні проблеми, які
коледж намагається вирішити за рахунок власних коштів.
Метою технологічної практики є ознайомлення студентівпрактикантів безпосередньо на підприємствах, в організаціях,
установах з виробничим процесом і технологічним циклом
виробництва, відпрацювання вмінь і навичок за спеціальністю,
закріплення знань, отриманих під час вивчення певного циклу
теоретичних дисциплін, та набуття первинного практичного
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досвіду з відповідного профілю підготовки. Для організації
технологічної практики коледж на сьогодні має угоди з понад
сімдесятьма підприємствами та організаціями Харкова.
Студенти мають змогу побачити сучасне обладнання, новітні
методики та технологічні прийоми виробництва та організації
праці. Але тільки побачити. На більшості підприємств
практикантів допускають або лише до найпростіших підсобних
робіт – прибирання робочого місця, підготовка матеріалів до
проведення робіт, або виконання робіт, що відповідають III та IV
рівню Національної рамки кваліфікацій. Проте студенти мають
проходити цю практику на посаді дублера майстра або
виконроба, стажером на інженерній посаді в організації або на
підприємстві відповідної галузі, цього, на жаль, у більшості
випадків не відбувається.
Випускники нашого коледжу – це, передусім, майбутні
майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О. У навчальних планах
усіх профілів передбачено проходження педагогічної практики.
Такий вид практики ставить за мету опанування практичними
формами, методами і навичками на основі знань, отриманих під
час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу, які
необхідні майбутньому фахівцю професійно-технічної освіти.
Базами педагогічної практики є професійно-технічні заклади
освіти, в окремих випадках – школи, навчально-курсові
комбінати. Ефективність організації цього виду практики та
підбору баз для її проведення набагато вища за рахунок того, що
заклади освіти – бази практики є нашими колегами, які
розуміють сутність програм та якісно їх виконують. До того ж
такий вид практики для керівників баз є оплачуваним,
відповідно підвищується мотивація щодо ґрунтовної роботи із
практикантами.
В умовах імплементації Закону України «Про фахову
передвищу освіту» (далі – ЗУПФПО) фахові коледжі з 2020 року
розпочинають набір і навчання фахових молодших бакалаврів за
новими, але поки що власно затвердженими освітньопрофесійними програмами (на час відсутності державних
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стандартів). Стаття 50 ЗУПФПО регламентує практичну
підготовку осіб, які здобувають фахову передвищу освіту. Зміст її
дещо деталізує і нормативно забезпечує умови проходження
практичного навчання, але поряд з тим залишає широке коло
повноважень закладу ФПО в межах власної автономії. До
моменту затвердження Міністерством освіти і науки України
Положення про практичну підготовку здобувачів фахової
передвищої освіти (ст. 50 п. 6 ЗУПФПО) кожен заклад має
розробити власне положення, у якому
визначити мету,
завдання та види практичного навчання, зміст кожного виду
практики, бази, на яких його проводитимуть, охарактеризувати,
як буде здійснюватись організація та керівництво практичним
навчанням, а також його матеріальне забезпечення.
Ст. 47 ЗУПФПО передбачає, що формами здобуття
фахової передвищої освіти також може бути дуальна, що
безумовно допоможе подолати розрив між теоретичними
знаннями й практичними навичками студентів, освітою і
виробництвом та суттєво зменшити незадоволеність ринку
праці відсутністю достатнього досвіду роботи випускника в
реальних умовах. Однак на сьогоднішній день залишається ще
багато питань щодо її реалізації: як правильно організувати
освітній процес у групах з дуальною освітою, на яких умовах
працювати з потенційними роботодавцями, який механізм
взаємодії «студент – фаховий коледж – працедавець» тощо.
Зважаючи на досвід дуальної підготовки фахівців у
провідних країнах Західної Європи, можна зробити висновок,
що ця форма була б найбільш ефективною для навчання
студентів у фахових коледжах, але має пройти декілька років для
її впровадження та відпрацювання у ринкових умовах нашої
держави.
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УДК 001.895:619
Кожухар О.А., викладач-методист
Медичного училища імені В.О. Жуковського
ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Питання перспектив розвитку освіти в умовах глобалізації
сьогодні цікавить
багатьох дослідників і теоретиків. Стає
зрозуміло, що в сучасній освіті для її глобалізації мають
відбутися серйозні зміни, тобто процеси модернізації та
реформування з метою приведення істотних рис і характеристик
національної освіти у відповідність
до викликів і трендів
процесу глобалізації і, закономірно, успішного і найменш
болючого входження в глобальну освітню систему майбутнього.
Варто особливо підкреслити, що тренди глобалізації і
збільшення частки онлайн-сегмента освітніх послуг у сфері
додаткової освіти можуть кардинально змінити традиційну
систему. Цифрові освітні ресурси стають базою для розвитку
інформаційних послуг у галузі освіти. При цьому варто звернути
увагу, що особлива затребуваність у плані діджиталізації
системи навчання проявляється саме в системі отримання
базових знань, професійного підвищення кваліфікації або
самостійного вивчення, наприклад, іноземної мови.
Діджиталізація – це усвідомлений підхід докорінного
перетворення будь-яких процесів на основі використання
цифрових технологій, зокрема освітнього процесу у закладах
фахової передвищої освіти. У зв’язку з цим важливим завданням
є прискорення залученості в процеси цифрової трансформації
освіти викладачів.
Цифрова трансформація – глобальна тенденція, максимальну вигоду від якої отримають освітні заклади, що повною
мірою стануть лідерами в царині перетворення освітнього
процесу на основі використання цифрових технологій.
Ми маємо говорити не тільки про переоснащення
IT-ресурсами освітніх закладів, але й про своєрідне перезаванта125

ження людського потенціалу, який є професійним капіталом,
осучаснення корпоративної культури, соціалізацію, комунікацію
освітнього закладу, оптимізацію усіх його внутрішніх процесів.
Досить ефективно було б замінити стандартний набір
теоретичних лекцій на онлайн-продукти, збільшивши кількість
годин, спрямованих на закріплення матеріалу, розвиток
практичного навчання.
Безумовно, сьогодні актуальним є питання розробки
базової моделі компетентностей сучасного професіонала в сфері
діджиталізації, визначення переліку ключових компетенцій і
механізмів їх актуалізації, в тому числі з урахуванням фахових
особливостей і фіксації персональної траєкторії розвитку
студента.
Увагу необхідно направити на розвиток і апробацію
навчально-методичних комплексів, навчальних симуляторів,
тренажерів, віртуальних лабораторій для поглибленого вивчення математики, інформатики тощо (усіх дисциплін, які будуть
сприяти інтелектуальному цифрового розвитку студента,
викладача).
Розвиток цифрового освітнього закладу обов'язково має
супроводжуватися моніторингом потреб сучасного виробничого
ринку, впровадженням і актуалізацією освітніх програм усіх
рівнів відповідно до вимог ключових компетенцій діджиталізації
для кожного рівня освіти, забезпечення їх наступності.
Сучасним і цікавим трендом організації процесів взаємодії є засоби комунікації, що набули ознак мобільності, та
цифрові технології. Коротко охарактеризуємо два цифрових
ресурси організації мережевої педагогіки партнерства, що є
доцільними в процесі сучасної освітньої партнерської комунікації:
сайти Google (віртуальний щоденник, форум, електронне
портфоліо групи, викладача, середовище навчання тощо).
Створений сайт з використанням власного облікового запису
Google може бути доступний всьому світу або його може бачити
тільки певна група користувачів (студенти, батьки, викладачі,
адміністрація). Можна розробити сайт освітнього закладу з
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розділами: спортивне життя, досягнення, планування, портфоліо викладачів, студентської групи, батьків, випускників тощо.
Всі сервіси Google безкоштовні та доступні для використання на
будь-якому комп’ютерному пристрої, підключеному до
інтернету (Сайт Е-портфоліо);
Календар Google (Календар вебінарів, Календар конкурсів, Календар батьківських зборів, Календар пам’ятних дат
освітнього закладу тощо). Також використання можливостей
сервісу Google Календар дозволяє планувати взаємодію в
інтернеті тематичних спільнот, батьківського комітету тощо. Це
середовище спільної діяльності дорослих (викладачів і батьків) зі
студентами, надання інформації про заплановані події сім’ї,
студентам, викладачам. Доступ до розробленого календаря
може бути відкритий певному колу користувачів з правами
доступу, які визначає його власник (Календар подій, Календар
подій Google).
Отже, постійні динамічні зміни, які відбуваються в
технологіях, безумовно, впливають на зміст і особливості
освітнього середовища, зокрема способи комунікації в ньому, а
відтак, на можливості партнерської взаємодії.
Говорячи про діджиталізацію освітнього закладу, ми
маємо на увазі не лише IT-університети. Діджиталізація має
принципово торкнутися всіх закладів освіти, зокрема і закладів
фахової передвищої освіти: медичного профілю, економічного,
юридичного тощо. Забезпечення наявності у медичного
працівника знань IT-технологій, у економіста і юриста – навичок
у сфері діджиталізації дозволить вивести національну освіту на
якісно новий рівень.
Використані джерела
1. Міністерство освіти і науки України. Нова українська
школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти. –
Режим доступу:
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/
reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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2. Куприна К.А. Диджитализация : понятие, предпосылки возникновения и сферы применения. Вестник научных
конференций. № 5‒5 (9), с. 259‒262, 2016.
3. Фамілярська Л.Л., Кльоц Л.А. Організація проектної
діяльності психологів у закладах післядипломної освіти з
використанням хмарних сервісів Google. Неперервна професійна
освіта : теорія і практика (Серія : Педагогічні науки). Випуск № 3‒4
(56‒57), с. 78‒83, 2018.
УДК 374.7
Бурмаченко В.М., методист Комунального закладу
«Старобільський медичний коледж»
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖУ
В Україні відбуваються інтеграційні процеси, які
визначають відповідний розвиток системи вищої освіти.
Сьогодні суспільству потрібен фахівець «нового типу»,
тобто соціально та професійно мобільний, який має глибокі
знання зі свого фаху і володіє знаннями інших галузей, здатний
до творчості.
Для
закладів
фахової
передвищої
освіти
найактуальнішими є інтерактивні комп’ютерні технології, які
вимагають дотримання певних вимог, а саме:
- фахова спрямованість;
- рівноправні стосунки між викладачем та студентами;
- індивідуальний підхід до навчання.
Використання цих технологій дозволяє залучити до
навчання не лише свідомість студента, але і його почуття, вольові
якості, тобто залучити у процес навчання «цілісну людину», що
дозволяє збільшити відсоток засвоєння навчального матеріалу.
Викладачі дисциплін професійної спрямованості у своїй
педагогічній діяльності широко використовують комп’ютерні
технології навчання, а саме:
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1. Інтерактивні комп’ютерні лекції (лекції-презентації).
Інтерактивна лекція передбачає активну участь студентів.
Лекція складається:
• з плану навчального матеріалу; візуальної актуальності
теми (статистичні дані захворюваності, смертності, інвалідизації,
що подані у вигляді діаграм і слайдів);
• з міждисциплінарної інтеграції (зв’язок з анатомією та
фізіологією, сестринською справою, фармакологією, мікробіологією, гігієною);
• з внутрішньодисциплінарного зв’язку (з попередніми
темами курсу: суб’єктивне та об’єктивне обстеження хворого,
додаткові методи обстеження та інше);
• з основної та додаткової літератури з теми.
До матеріалу лекції-презентації викладачі додають:
- графіки, діаграми, ілюстрації (фотоілюстрації) проявів
хвороби;
- слайди з ілюстрацією додаткових методів обстеження:
інструментальних (КТГ та інше), лабораторних (електронна
мікроскопія та інше), функціональних;
- рентгенограми, УЗ-сканограми, радіоізотопні сканограми, фото ендоскопії, малюнки з патогенезу, класифікації;
- схеми до патогенезу, діагностики, клініки, принципів
лікування та профілактики;
- аудіозаписи (дихальні шуми при аускультації легень,
аускультація серця), відеофільми (студійні, навчальні – зняті зі
студентами), фільми з інтернету.
Для того, щоб не відволікати студента від сприйняття
інформації, використовують роздатковий матеріал: тези лекцій,
графологічні схеми, алгоритми невідкладної допомоги). Студент
не відволікається на написання конспекту, а залучається до
процесу навчання та обмірковування інформації, яку надають
викладачі за допомогою вчасно поставлених питань.
Інтерактивна лекція актуальна за великого обсягу
інформації, дозволяє виділити головне, повідомити нові знання.
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2. Електронний практикум, який використовують на
практичних заняттях у кабінетах доклінічної практики, містить
такі складові:
- план практичного заняття, інструкції до практичного
заняття (знати, вміти, практичні навички, література, теми
самостійної позааудиторної роботи студентів);
- тести для визначення початкового рівня знань; алгоритми деяких практичних навичок;
- ілюстрації з міждисциплінарної інтеграції з анатомії та
фізіології; ілюстрації до клінічної картини (за відсутністю
хворого); слайди додаткових методів обстеження;
- нові накази МОЗ України (протоколи лікування,
класифікації, діагностичні критерії);
- аудіо та відео з певної теми (патогенез, медичні
маніпуляції, додаткові методи обстеження); фотозадачі для
визначення кінцевого рівня знань.
Під час підготовки до практичного заняття студент
використовує електронний практикум. Цей посібник сприяє
кращому сприйняттю великої кількості інформації та
поглибленню знань користувача.
3. Електронний додаток до самостійної позааудиторної
роботи студентів включає:
- методичну розробку, тести та задачі до теми, питання
для самоконтролю;
- ілюстровані алгоритми практичних навичок до теми;
- електронну лекцію-презентацію до теми; аудіо- та
відеоматеріали з теми.
Посібник надає необхідну стислу інформацію, яку
викладено різними методами, що сприяє кращому засвоєнню
отриманих знань та вмінь.
4. Електронний підручник має такі основні складові:
- перелік тем лекцій, практичних занять, самостійної
позааудиторної роботи студентів;
- лекції (методична розробка, тези лекцій, лекціїпрезентації), практичні заняття (методична розробка, тези лекції
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з теми, практичні навички, задачі та тести для самоконтролю,
алгоритми невідкладної допомоги, відео- та аудіоматеріали з
теми);
- самостійна позааудиторна робота (методична розробка,
тези з теми, практичні навички, задачі та тести для
самоконтролю, алгоритми невідкладної допомоги, відео- та
аудіоматеріали з теми).
5. Програми комп’ютерного тестування. Програми
комп’ютерного тестування розроблено для першої (теоретичної)
частини перевідного та державного іспитів. Тестування дає змогу
провести об’єктивний контроль кінцевого рівня знань студентів з
дисципліни.
6. Комп’ютерні версії збірок, які підготували викладачі:
ілюстровані алгоритми практичних навичок, фотозадачі,
ілюстровані алгоритми надання невідкладної допомоги, тези
лекцій, ілюстровані схеми обстеження пацієнта.
Електронні засоби освітнього процесу широко використовують під час проведення лекцій, практичних занять та
організації самостійної роботи студентів як аудиторної, так і
позааудиторної.
Новий виклик освітньому процесу – дистанційне
навчання, пов’язане з карантином. На допомогу прийшли
сучасні інтерактивні технології навчання, які широко опановують та використовують викладачі: платформи ZOOM
(конференція, урок), Google (classroom, диск), Moodle, прграми
Viber (група, конференція), Skype, електронна пошта, соціальні
мережі,
інтернет-бібліотеки
підручників.
Впровадження
інформаційних технологій знаходить переважно позитивний
відгук тих, хто наполегливо опановує фахові дисципліни.
З усього вищезазначеного можна зробити такі позитивні
висновки з приводу доцільності використання електронних
засобів підтримки освітнього процесу під час вивчення
дисциплін професійної спрямованості:
- використання великої кількості джерел інформації;
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- можливість надати великий обсяг інформації у стислому,
структурованому вигляді;
- сприяння кращому та глибшому засвоєнню матеріалу та
отриманню стійких знань, умінь і навичок; розвитку навичок
користування студентами електронними джерелами інформації;
- забезпечення індивідуального підходу у навчанні
кожного студента;
- максимальна об’єктивність в оцінюванні знань, умінь,
навичок студента;
- активізує самостійну роботу студента; сприяє вихованню
особистості фахівця.
На мій погляд, за інформаційними та інтерактивними
методами навчання майбутнє фахової передвищої освіти.
Використані джерела
1. Бабіч Н.Н. Аспекти сучасної лекції // Інформаційні
технології навчання. – 2011. – № 1(25). – С. 53–56.
2. Кустова В.А. Електронний підручник – метод інформаційних технологій // Інформаційні технології навчання. – 2010. –
№1(25). – С. 41– 44.
3. Кустова А.Е. Використання електронних навчальних
технологій на лекційних заняттях // Освіта. Технікуми. Коледжі. –
2012. – № 1. – С. 48–50.
УДК 377.4
Шимко М.Ю., викладач Дрогобицького коледжу нафти і газу
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ
НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ
Процес навчання має гармонійно поєднувати розвиток
уподобань та інтересів майбутнього працівника з тенденціями
розвитку сучасної економіки та формувати у нього здатність
ефективно використовувати знання й уміння, особистісні якості
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для забезпечення необхідного результату на конкретному
робочому місці. Водночас віднесення освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста до професійної освіти як до
вищого ступеня кваліфікації робітника чи службовця середньої
ланки управління, на нашу думку, є логічним і природним, а
подальший розвиток професійної освіти неможливий без
досягнення європейського рівня освітніх стандартів з
урахуванням національних особливостей, що зумовлює потребу
в модернізації, розширенні функцій професійної освіти
Роботодавці завжди потребували керівників середньої
ланки управління (молодших спеціалістів), без яких не може
обійтися жодне виробництво. Вони затребувані на ринку праці,
для них визначено професійні назви робіт, налагоджено
ступеневу систему підготовки. Практика свідчить, що у 2016 році
набір абітурієнтів на навчання до коледжів і технікумів
здійснювався на конкурсній основі за новим Переліком
спеціальностей, в якому всього 80 спеціальностей молодшого
спеціаліста замість 290, що були раніше. Складність цієї роботи
полягала в тому, що у деякі спеціальності нового Переліку
увійшли 8–10 і більше спеціальностей Переліку 2007 р. з різних
напрямів. Остаточно статус молодшого спеціаліста має
визначити базовий Закон «Про освіту», уже ухвалений
Верховною Радою України у першому читанні. Перспективи
підготовки молодшого бакалавра залишають багато питань:
невизначеність попиту на ринку праці, які первинні посади
зможе обіймати випускник, до яких класифікаційних
угруповань належить, чи буде державне замовлення на таких
фахівців тощо. Якщо орієнтуватися на освітні системи країн
Європейського Союзу, то в системі вищої освіти існує підготовка
не тільки бакалавра академічного спрямування, а й бакалавра
початкового рівня, орієнтованого саме на ринок праці для
забезпечення потреб галузей економіки управлінцями середньої
ланки, які мають значну практичну підготовку. На нашу думку,
молодший бакалавр, передбачений у системі вищої освіти
України, за відведені 1,5–2 роки не зможе отримати достатній
рівень знань та компетенцій і стати управлінцем середньої
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ланки, що, найімовірніше, призведе до збільшення кількості
фахівців з вищою освітою, які не користуватимуться попитом на
ринку праці. Проведений моніторинг ринку праці показує
пріоритетність розвитку таких галузей, як машинобудування,
сільське господарство, переробна галузь, сфера послуг. Водночас
переважна більшість підприємств, зокрема замовників підготовки кадрів, упроваджують новітні технології у своєму
виробництві, створюють нові високотехнологічні робочі місця, а
тому відчувають нагальну потребу у висококваліфікованих
працівниках.
Загалом, можна стверджувати, що в комплексі заходів з
підвищення якості професійної освіти в Україні першочергову
увагу необхідно приділити саме оновленню змісту освіти
шляхом розроблення та впровадження державних стандартів
професійної освіти. Цілком очевидно, що вони мають характеризуватися орієнтацією на результати навчання, відповідністю
професійних функцій і компетенцій вимогам роботодавців, а
навчальні програми, що базуються на компетенціях, –
розроблятися за модульною технологією.
Безумовно, особливістю професійної підготовки кваліфікованих кадрів є забезпечення відповідності їхніх професійних
компетентностей потребам ринку праці. Тому одним із
важливих завдань є модернізація змісту, структури, форм і
методів професійної освіти з урахуванням вимог сучасних
виробничих технологій. Переконані, що модернізаційний шлях
упровадження таких новацій – розроблення державних
стандартів, заснованих на широких компетенціях, внутрішній
інтеграції професійних вимог, створення нових сучасних
професій. Усього ж з метою забезпечення підготовки виробничого персоналу з високим рівнем професійної компетентності в
навчально-виробничий процес закладів професійної освіти
упроваджено лише 29 державних стандартів, розроблених з
урахуванням компетентнісного підходу. Розроблення державних
стандартів на основі модульно-компетентнісного підходу
відбувається на основі таких принципів: системність, що
забезпечує формування змісту професійної підготовки з
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конкретної професії як системи взаємопов’язаних структурних
компонентів державних стандартів; гнучкість, що дає змогу
змінювати зміст і строки оволодіння професією відповідно до
вимог ринку праці, запитів роботодавців, потреб особистості;
прозорість, що забезпечує чіткий і зрозумілий опис кінцевих
результатів, вимог, понять, термінів; безперервність, згідно з
якою забезпечується наступність в оволодінні новими знаннями,
уміннями, компетенціями впродовж професійної діяльності;
індивідуалізація, що передбачає організацію освітнього процесу
з урахуванням особистісних (індивідуальних) потреб; орієнтація
на кінцевий результат, що визначає відповідність кінцевих
навчальних результатів запланованим. Отже, розроблення
професійних стандартів галузей дасть можливість готувати
більш підготовлених до реальної роботи фахівців, адже
професійні стандарти містять чіткі вимоги до результатів
навчання, більш структуровані, порівняно з кваліфікаційною
характеристикою, що на сьогодні є основою для розроблення
стандартів
професійної
освіти.
Професійні
стандарти
виокремлюють трудові функції і дії, які легко трансформувати у
навчальні модулі та програми. Головним виміром цілей та
завдань системи професійної освіти є набута випускником
компетентність. Водночас специфікою реформування освіти в
Україні є те, що ми сьогодні змушені розробляти професійні та
освітні стандарти одночасно. А разом з ними – і концепції
реформування освіти взагалі та професійної освіти зокрема, і
нове законодавство, що регулюватиме як освіту, так і професійну
освіту. Хоча за загальною методологією це мало б відбуватися у
певній послідовності та передбачати проведення експериментів,
реалізацію пілотних проєктів, моделювання та інші види
попередніх досліджень, експериментів, консультацій тощо. На
жаль, часу на це Україна сьогодні не має.
Мета сучасної професійної освіти – оновлення змісту й
форм навчання, створення належних умов для забезпечення
України якісним трудовим потенціалом шляхом задоволення
потреб кожного громадянина держави в освітніх послугах з
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації
з
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урахуванням вимог ринку праці; формування творчої, духовно
багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і
здібностей. Така особливість змісту професійної освіти, як
осучасненість, сприятиме адаптації молоді в самостійному
житті, цілеспрямованому використанню її потенціалу як для
самореалізації в професійному й особистому сенсі, так і в
інтересах суспільства, держави. Вирішальними чинниками
модернізації змісту професійної освіти є розроблення та
впровадження державних стандартів професійної освіти з
професій широких кваліфікацій на основі Національної рамки
кваліфікацій та компетентнісно орієнтованого підходу в освіті,
необхідності підготовки фахівців для сталого розвитку;
узгодження освітньо-кваліфікаційних характеристик та навчальних програм із професійними кваліфікаційними вимогами;
оновлення та затвердження оптимального переліку професій з
підготовки кваліфікованих робітників (скорочення їх кількості на
основі інтеграції); упровадження нових та осучаснення наявних
навчальних планів, програм та підручників відповідно до
оновлених державних стандартів освіти; розроблення інтегрованих навчальних планів професійно-технічних закладів освіти
третього атестаційного рівня (це вищі професійні училища та
центри
професійно-технічної
освіти),
закладів
фахової
передвищої освіти (це технікуми, коледжі, училища) та
інститутів, академій, університетів тощо; оновлення змісту
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для професійних закладів освіти; запровадження міжнародного досвіду формування інноваційних
підходів до організації освітньо-виробничого процесу, змісту
професійної освіти і навчання. Отже, професійна освіта України
все ще суттєво відстає від сучасних вимог і тому необхідна її
глибока модернізація в новітніх умовах реформування освітньої
галузі України. Нині, коли ситуація у країні втратила певну
стабільність, модернізація у питаннях освіти стає не тільки
можливою, але й необхідною. Формування ефективної системи
надання освітніх послуг у сфері професійної освіти потребує
здійснення комплексу невідкладних дій системного значення, які
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полягають у оновленні освітнього законодавства, упровадженні
досягнень європейського і світового досвіду управління й
активного залучення усіх зацікавлених сторін соціального
партнерства до вирішення освітніх проблем, оновлення змісту та
структури професійної освіти, переорієнтації освітньої
діяльності на потреби споживача освітніх послуг з формування
маркетингової стратегії розвитку закладів професійної освіти,
створення системи забезпечення якості професійної освіти,
досягнення її конкурентоздатності на ринку праці.
УДК 374.7
Косенчук Н.П., викладач Відокремленого структурного підрозділу
«Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного»
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ
РЕСУРСІВ
Потрібно розуміти, що сьогодні до закладу освіти
приходять абсолютно нові за типом мислення студенти, які
ніколи не сумували, бо відстань від них до будь-яких розваг в
інтернеті в один клік. Для них завжди існує цікавіший сайт,
свіжіша інформація, вони здатні швидко «просіювати» великі
обсяги матеріалу, оперативно реагувати на нові повідомлення.
Для таких студентів звичайні підручники здаються нудними,
незручними для сприйняття інформації.
Тому дуже важливо змінювати форми і методи,
впроваджувати нові технології навчання. Це необхідність
відповідати викликам часу. Тому необхідно створювати
електронні посібники з відеоматеріалами, яскраві підручники з
фотозображеннями, відеолекції для онлайн-курсів, використовувати QR-коди для переходу на інтернет-ресурси тощо.
Особливо це актуально для дистанційного навчання, бо дає
можливість не перевантажувати освітній портал великими
об’ємами інформації, а студенти можуть використовувати їх у
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будь-який час і на будь-якій відстані, навіть із смартфонів,
переходити за посиланнями чи QR-кодами.
Я постійний учасник конкурсу «Педагогічний ОСКАР». У
2019 році дві мої розробки посіли 1-е місце, а в цьому році –
«Педагогічний ОСКАР» за підручник з QR-кодами з дисципліни
«Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва».
Метою створення підручника було подання матеріалу в
поєднанні з фотозображеннями, схемами та таблицями. Щоб
підручник був цікавим, зрозумілим і зручним у використанні,
до кожної теми підібрані цікаві історичні факти, виділено, на що
треба звернути особливу увагу, додано матеріал «Чи знаєте ви?».
Також до кожної теми є QR-коди з переходом на відео з
екскурсіями на кращі заготівельні та переробні підприємства, до
лабораторій визначення якості продукції тощо.
Також представляла відеопосібник з QR-кодами,
відеолекцію з цієї ж дисципліни та тести в Google Forms. Всі
розробки набрали максимальний бал. У співпраці з Державного
установою «Науково-методичний центр вищої та фахової
передвищої освіти» створено в цьому році інтерактивний
робочий зошит з QR-кодами, електронні лабораторні
практикуми з дисципліни та начальної практики, тобто
цілісний сучасний електронний комплекс із дисципліни.
Все починається з роботи над навчально-методичним
забезпеченням дисципліни. Наприклад, лекція № 1. Спочатку
працюю над планом заняття, складаю конспект. Далі цей
матеріал розміщаю в опорні схеми, таблиці. Додаю фотозображення з підручників, фахових журналів, з Інтернету, це дає
можливість створити цілісне уявлення, сприяє кращому
запам’ятовуванню матеріалу студентами. Потім до лекції
підбираю відео з інтернету, що стосується саме цієї теми. Тут
важливо вдало сформулювати запит, щоб знайти саме те, що
найбільш підходить. Відео має бути коротким, до 5 хвилин.
Часто вирізаю найбільш вдалий момент до 2 хв. Безпосередньо
перед заняттям проглядаю, чи не з’явилося в Інтернеті нового чи
більш вдалого відео. Таким чином, колекція відеоматеріалів
постійно поповнюється.
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І, нарешті, складаю тест до матеріалу, що ввійшов у
лекцію. Як правило, до теми розробляю 10 тестів поточного
контролю знань, оцінених за 100-бальною шкалою, що зручно
для переводу у відсотки, в національну шкалу, оцінку ECTS,
підрахунку рейтингу за кредитно-модульною системою.
Останнім часом тести створюю в Google Forms. Студенти, навіть
без електронної пошти, з мобільних телефонів можуть перейти
за посиланням, надісланим у групу чи надрукованим у вигляді
QR-коду, пройти тест, переглянути свої бали і помилки, а
викладач одразу отримує детальну інформацію: статистику з
кожного запитання та по окремому студенту, що дозволяє
оперативно виявити і виправити недоліки в сприйнятті
матеріалу.
За таким же планом готуються лекції № 2, № 3 тощо.
Таким чином, попрацювавши над комплексом, маю
потужну базу для створення сучасних електронних засобів
навчання. Залишається тільки оформлення у відповідному
форматі. І що більше напрацювань, то більше накопичується
матеріалу, який можна всебічно використовувати.
Впровадження в освіту інформаційних технологій – це
найкращий шлях підвищення ефективності освітнього процесу,
особливо в сучасних умовах.
Використані джерела
1. Биков В.Ю., Лапінський В.В. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів
навчального призначення // Комп’ютер у школі та сім’ї. – № 3. –
2012. – С. 3–6.
2. Козлов В.Є., Сальников В.М. Електронні освітні ресурси.
Загальні вимоги та методика створення // Честь і закон. – № 1. –
2013. – С. 73–76.
3. Савченко З.В. Формування і використання інформаційних електронних науково-освітніх ресурсів // Інформаційні
технології і засоби навчання. – № 4. – 2010. – С. 24–29.
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УДК 3:377
Олянюк Н.О., завідувач навчально-методичного кабінету,
Кулішова Н.О., директор Політехнічного фахового
коледжу Криворізького національного університету
КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
«Коучинг – це мистецтво сприяти підвищенню результативності, навчання і розвитку іншої людини. Він спирається не на
знання, досвід, мудрість або передбачення коуча, але більшою мірою –
на здатність людини вчитися самому і діяти творчо» (Дауні).
На ринку праці ще не так давно вимагали від претендента
на посаду наявності відповідної освіти, стажу роботи та й вікова
категорія мала бути відповідно до посади, тобто директором у
25 років стати нереально – «молоко на губах не обсохло».
Але час змінився і тепер на першому місці стоїть бажання,
готовність та здатність людини постійно вчитися, вдосконалювати свої навички та знання, бути готовими до змін, до втілення
чогось нового та незвичного, не боятися експериментувати, бути
новатором в усьому.
Ці зміни стосуються й освітнього процесу. Технології
крокують вперед і зараз від педагогічних працівників
насамперед вимагають вже не сухого знання своєї дисципліни
та вміння тримати тишу в аудиторії під загрозою отримання
незадовільної оцінки, а готовності постійно вчитися,
вдосконалювати свої навички та бажання, застосовувати нові
методи та методики викладання.
Надихати здобувачів освіти до навчання, знаходити
індивідуальній підхід не до групи студентів в цілому, а до
кожного особисто, що додає їм впевненості в тому, що їх бачать
та чують, і за їх помилки покарання не буде, а буде надана
допомога, порада, і це дуже важливо не тільки для студентів, а
й, в першу чергу, для викладача: «Я зміг! У мене вийшло! Ми
зробили ЦЕ!»
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Педагогічний працівник змінив свою риторику з
диктатури: «Я сказав, отже, так воно і Є! Моє слово – ЗАКОН» до
риторики вищого рангу – наставник – тьютер – коуч: «Не бійся, я
поряд! Я допоможу тобі, у тебе все вийде! Я вірю в тебе, ти
зможеш!»
Головною умовою ефективного функціонування сучасного
освітнього закладу є модернізація педагогічної діяльності
викладачів. Педагогічні працівники вимагають забезпечення
зручних та якісних умов для вдосконалення їх післядипломної
педагогічної освіти. Створення організованої, відкритої системи
впровадження технології науково-методичного супроводу, яка б
давала змогу забезпечити неперервність професійного
зростання викладача, особливо зараз, під час впровадження
дистанційного навчання.
У Політехнічному фаховому коледжі Криворізького
національного університету такою системою є навчальнометодичний кабінет, який своєю діяльністю не тільки спонукає
викладача до розвитку та вдосконалення професійної діяльності,
але й надає постійну та всебічну допомогу педагогічним
працівникам та залучає до наукової діяльності студентів.
Для цього на базі фахового коледжу створені:
- Школа професійної адаптації, де молоді викладачі
вивчають різні методи викладання та ведення занять. Діляться
своїм досвідом у проведенні занять викладачі-методисти,
налагоджена взаємодія зі студентами, яктх залучають до
наукової діяльності;
- Цифрова академія викладача – викладачі коледжу
діляться своїми досягненнями та вміннями в оволодінні тими чи
іншими методами цифрової обізнаності.
Використання на заняттях інформаційних технологій, а
саме: опитування за допомогою QR-кодів у програмі Plickers,
створення онлайн-тестів у GoogleForm, проведення занять за
допомогою Classroom або Classtime, ведення електронного
щоденника та створення сучасних презентацій, електронного
портфоліо викладача тощо.
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- Науково-творче товариство «PRO-верь» – залучення
студентів як до наукової, так і до творчої діяльності, підготовка їх
до участі в конкурсах, олімпіадах та конференціях. Розвиток
потенціалу студентів, відчуття важливості та здатності приймати
рішення, вміння вирішувати поставлені перед собою завдання,
вдосконалювати майстерність та здобуті знання.
Впровадження в освітній процес чогось нового не було б
можливим без постійної та стабільної роботи навчальнометодичного кабінету.
Він, так би мовити, є рухомою силою, що стоїть на позиції
пошуку, вивчення та залучення педагогічних працівників до
самовдосконалення, застосування нових інноваційних методів,
уникнення застарілих методів викладання.
Педагогічний працівник є активним суб’єктом творчої
самореалізації з певними професійними потребами, запитами,
потенційними можливостями.
Діяльність навчально-методичного кабінету Політехнічного
фахового
коледжу
Криворізького
національного
університету також охоплює надання педагогічним працівникам
коледжу допомоги у:
- предметно-методичному, професійно-кваліфікаційному,
інформаційно-комунікаційному, моніторинговому та коучинговому напрямах;
- розробці навчально-методичного забезпечення дисципліни;
- розвитку педагогічної майстерності з урахуванням
компетентнісно зорієнтованих засобів впливу на професійноособистісне зростання викладача та його творчу самоорганізацію в інформаційно-технологічному просторі;
- проведенні діагностики/моніторингу роботи викладача,
яка в подальшому включає в себе комплекс засобів і методів, що
дозволяють виправити помилки, поліпшити методику викладання, налагодити взаємозв’язок зі здобувачами освіти
(студентами);
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- проведенні моніторингу роботи викладача та діагностуванні педагогічної майстерності на всіх етапах міжатестаційного
періоду;
- ознайомленні з новітніми освітніми технологіями,
спрямованими на підтримку високопрофесійних інтелектуальних творчих пошуків студентів.
Робота коуча вимагає багато зусиль, тому що він має бути
на зв’язку майже 24/7. Кожен викладач є творчою особистістю,
він може працювати та потребувати допомоги в будь-який час і
методисти мають бути готові надати йому консультацію. Тому в
Політехнічному фаховому коледжі Криворізького національного
університету запроваджені інформаційні технології для якісної
співпраці з викладачами.
Впроваджуючи в навчально-методичну роботу таке
поняття, як коучинг, дотримуємося основної ідеї, а саме:
- удосконалення професійної компетентності педагога,
завдяки чому відбувається поліпшення якості знань студентів;
- оновлення та осучаснення навчально-методичних
комплексів з урахуванням використання новітнього обладнання та компетенцій, якими мають володіти випускники коледжу;
- проведення моніторингу надання освітніх послуг під час
атестації викладачів та акредитації п’яти спеціальностей.
Відповідно до педагогічної ідеї коледжу, в цьому році
зусилля були спрямовані на підвищення фахової майстерності
викладачів, вдосконалення педагогічної техніки та розвиток
педагогічних здібностей викладача.
Завдяки впровадженню коучингу, поліпшилася результативність роботи викладача за різними напрямами діяльності.
Створена електронна база, яка дозволяє відстежувати
досягнення викладачів за певний період, тим самим даючи
викладачу стимул для подальшого самовдосконалення, вивчення
та втілення чогось нового.
“Відчуття, що ти чогось досяг, – це найнебезпечніша отрута.
Протиотрута – щовечора думати про те, що можна поліпшити
завтра“. (Інгвар Кампрад, засновник IKEA).
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УДК 3:377
Кулішова Н.О., директор, Олянюк Н.О., завідувач
навчально-методичного кабінету Політехнічного
фахового коледжу Криворізького національного університету
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Використання методики змішаного навчання в фаховому
коледжі під час викладання дисциплін передбачає використання
двох і більше навчальних методів для досягнення
цілей
навчання.
Метою тез є ознайомлення викладачів закладів фахової
передвищої освіти з сучасною методикою змішаного навчання
(далі – ЗН) на прикладі застосування дистанційної форми
навчання і тестування під час викладання розділів дисципліни
«Технічна експлуатація залізниць і безпека руху». Відповідно, в
подальшому ця практика використання змішаного навчання
може бути застосована і під час вивчення інших спеціальних
дисциплін.
Під змішаним навчанням будемо розуміти заняття, під
час яких поєднуються:
1) заняття з викладачем /лекція (очне навчання);
2) самостійна підготовка студентів (самонавчання);
3) використання під час занять комп’ютерів для роботи з
матеріалами відповідних розділів дисципліни в електронному
вигляді (електронне навчання);
4) проходження тестів з метою перевірки і оцінювання
засвоєних знань (електронне навчання).
Світова практика викладання і всебічні дослідження
свідчать про те, що застосування лише однієї форми подачі
матеріалу (дистанційне навчання або лекція) не ефективне.
Майбутнє підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері
залізничного транспорту має базуватися на активному
використанні змішаного навчання.
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Процес розробки програм змішаного навчання дозволить
викладачеві враховувати групові та
індивідуальні потреби
студентів (відведеного на тему кількості часу, рівня підготовки,
стилів навчання тощо) і обрати найбільш оптимальний засіб і
метод навчання для конкретної групи студентів.
Використання електронної форми навчання і тестування
під час очних занять з дисципліни «Технічна експлуатація
залізниць і безпека руху», а саме методика змішаного навчання
дає низку відчутних переваг.
Для викладачів:
 з’являється можливість внести різноманітність під час
вибору форм організації навчання. Окрім лекцій, це може бути
самостійне вивчення матеріалу, спільне проходження курсу з
викладачем чи в малих групах;
 підсилюється контроль засвоєного матеріалу. Викладач
більш уважно і пильно відслідковує успіхи студентів, бо має
можливість за одне заняття перевірити рівень засвоєння
матеріалу у більшої кількості студентів. А це стає можливим
лише за рахунок виставлення оцінок не тільки за усні відповіді, а
і за результати тестів самоперевірки частини (чи усіх) студентів;
 з’являється
можливість
об’єктивніше
виставляти
підсумкову оцінку за семестр та курс у цілому. Перед екзаменом
проводять підсумкове тестування, яке дозволяє перевірити
знання студентів за усіма темами дисципліни (перевірка
засвоєних знань), що неможливо під час проведення усного
екзамену, де знання перевіряють лише частково (за білетами).
Оцінки за тестування абсолютно об’єктивні, а за екзамен ‒ в
певній мірі
суб’єктивні. Під час виставлення
оцінки за
проходження курсу враховують підсумкове тестування і усні
відповіді на екзамені. В майбутньому, коли підсумковий тест
буде допрацьований, усний екзамен
можливо
повністю
замінити на підсумкове тестування;
 звільняється час для активного практичного опрацювання конкретних знань на очних заняттях за рахунок
перенесення вивчення більшої кількості матеріалу у формат
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самостійної роботи у вигляді домашніх завдань. Таким чином,
викладач затрачає менше часу на передачу інформації та
концентрується на практичному аспекті навчання, а саме:
детальному вивченні складних виробничих ситуацій.
Для студентів:
 передбачається гнучкість програми. Студенти отримують можливість пройти вхідне тестування і самостійно обрати
розділ дисципліни, який його зацікавив, для глибшого
опрацювання, а вже добре засвоєну інформацію опустити.
Особливо це актуально для студентів, які проходять курс
дисципліни повторно в рамках отримання робітничої професії
або після повернення з академічної відпустки;
 враховуються індивідуальні особливості сприйняття
людиною інформації. Одним необхідно детальне самостійне
вивчення матеріалу, іншим зручніше отримувати відповіді від
викладача. Змішане навчання дозволить задовольнити потреби
обох груп і дати їм необхідні знання і вміння;
 мінімізується вірогідність втрати інформації. Бувають
випадки, коли студенти на деякий час відволікаються від
інформації викладача, що призводить до втрати важливої
інформації, а електронна форма навчання дозволяє повернутися
до пройденого матеріалу, повторити його, вивчити його більш
досконало;
 з’являється можливість отримання зворотного зв’язку
від інших студентів, викладача. Різниця між чисто дистанційною
формою навчання і змішаною в тому, що остання дозволяє
отримати відповіді та уточнення на актуальні питання, оцінити
власні можливості;
 з’являється можливість об’єднати навчання з роботою
для студентів старших курсів та заочного відділення. Студент
має можливість отримати відповіді на практичні питання
безпосередньо на підприємстві. Для цього рекомендується
надавати доступ студентам до курсу дисципліни в ЗН також і
під час виробничої практики після закінчення теоретичного
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навчання. В цьому випадку підсумковий екзамен після практики
вони складуть більш успішно.
Для підприємств:
 зростає
загальна
ефективність
професіонального
навчання і тим самим здійснюється прямий вплив на
зменшення браку під час виробничої діяльності, забезпечується
вищий рівень безпеки перевезень;
 підвищується рівень лояльності співробітників до
компанії. Надання сучасних ефективних засобів навчання і
розвитку, своєчасна реакція керівництва на потреби в
інформації, що виникли у студентів, сприяють розвитку
прихильності до компанії;
 підвищується мотивація співробітників до навчання.
Студенти мають можливість обирати наактуальніші модулі
курсу, які відповідають їх потребам, отримують оперативний
зворотний зв'язок від викладачів, мають можливість негайно
застосовувати отримані знання на практиці;
 з’являється можливість контролювати результати
навчання студентів і обсяг отриманих ними знань. Система
оцінювання знань всередині електронного курсу (тести), а також
активна взаємодія з викладачем на очних заняттях дозволяє
відслідковувати правильність і якість засвоєння запропонованого
матеріалу, а також своєчасно підтримати і
скорегувати
студентів у їх практичній діяльності;
 з’являється можливість скоротити час відволікання
людини від робочого процесу. Курс змішаного навчання завжди
має більший обсяг, ніж традиційний очний, і за однакових
затрат часу ефективність першого значно вища.
Таким чином, змішане навчання об’єднує в собі
оперативність електронного і важливість очного навчання, що
дозволяє зробити його цікавим і корисним для студентів і
ефективним – для викладачів і підприємств.
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УДК 619:611
Діденко О.О., викладач-методист
Харківського обласного медичного коледжу
СУПЕРЕЧНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ У ЗАКЛАДІ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Може так статися, що цей допис не зовсім узгодиться з
тим захопленням, яке панує зараз серед викладацького загалу
відносно діджиталізації навчання. Одразу зазначу, що працюючи понад 40 років у системі вищої освіти, неодноразово
переконувався у ефективності інноваційних і технічних методик
в досягненні бажаного результату. Також і студенти із
задоволенням користуються всіма доступними електронними
девайсами, що переконливо доводить досвід дистанційного
навчання упродовж останніх 3-х місяців.
Але погодьтеся, освіта – доволі консервативний процес і
нам необхідно диференційовано підходити до впровадження
сучасних технічних засобів навчання, пам’ятаючи про
збереження здоров’я студентів, а також їхню спроможність
творчо набувати навички та уміння усвідомленого засвоювання
знань протягом навчання і професійної діяльності.
Харківський обласний медичний коледж у березні
2020 року відзначив своє 175-річчя і продовжує славетні традиції
Харківської фельдшерської школи, створеної у далекому
1845 році, Харківської зуболікарської школи і Харківського
рентгенологічного технікуму. Колектив коледжу завжди охоче
підхоплював і впроваджував в освітній процес новітні
досягнення, які сприяли поліпшенню підготовки медичних
фахівців.
Перехід до діджиталізації освітнього процесу в Україні
відбувається в умовах, коли на Заході шириться дискусія про
необхідність диференційованого підходу до її застосування. Так,
нещодавно в газеті New York Times було опубліковано
інформацію на тему: «Школа без технологій у Кремнієвій
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долині», де повідомлялося, що в освітньому процесі школу, яку
відвідують діти співробітників таких технологічних гігантів, як
E-Bay, Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard, технологічна
продукція майже не використовується, і перевага віддається не
екранам комп’ютерів та інтерактивним дошкам, а старим
дошкам з дерева, крейді, ручці. І хрестоматійний приклад, коли
журналіст The New York Times Нік Білтон, під час одного зі своїх
інтерв’ю зі Стівом Джобсом, з подивом дізнався, що його діти не
користуються iPad і «ми обмежуємо час, який наші діти
витрачають на нові технології».
Виникає певна суперечність, коли під час занять ми
обурюємось, що студенти увесь час намагаються користуватися
смартфонами (граються, «сидять» у соцмережах, списують), а
потім пропонуємо використовувати їх у навчальних цілях.
Погодьтеся, це дещо дезорієнтує наших прагматичних студентів!
Звичайно, це зовсім не означає, що інноваційні педагогічні
технології
не повинні впроваджуватися в освітній процес
закладів фахової передвищої освіти. Так, студенти медичного
коледжу, вивчаючи анатомію, використовують не тільки
традиційні муляжі, атласи, вологі препарати тощо, а й
різноманітні засоби комп’ютерної візуалізації.
На мою думку, педагогічні колективи, використовуючи
сучасні комп’ютерні технології і різноманітні гаджети, повинні
мати на увазі ті спірні і негативні моменти, що супроводжують
цей сучасний підхід до освіти. Про що йде мова?
Це, перш за все, неперевірені технології. Відомо, що ми
живемо в умовах ринкової економіки, і виробництво та продаж
засобів комп’ютерного забезпечення – це великий бізнес.
Обмежені можливості наших закладів освіти інколи змушують
використовувати сумнівні прилади і програмне забезпечення.
Також існує загроза втрати сприймання великих текстів, екранна
залежність, зниження соціальних навичок, шкідливий вплив
використання вай-фай, електромагнітне випромінювання,
проблеми з зором, комп’ютерна ігрова залежність, відмова від
паперових підручників, різниця між читанням з екрану і з
паперу тощо. Звісно, це не означає, що нам треба відмовитись
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від загальної інформатизації навчання. Адже ситуація з
системою освіти не тільки у нас, а й у всьому світі, враз
змінилася з початком пандемії COVID-19. Зміни сталися не
лише в засобах донесення знань до студентів (переведення його в
режим онлайн), а й в світогляді викладачів, що зіткнулися з
новим станом речей.
Швидше за все, повністю цифровою освіта не стане, але
онлайн-сервіси, відкриті інтернет-ресурси стануть невід’ємною
частиною освітнього процесу. Наприклад, у великій аудиторії
студентів лекцію онлайн може читати найбільш досвідчений і
підготовлений викладач, але детальний розгляд тем і незрозумілих питань буде відбуватися в режимі живого спілкування з
іншими викладачами. Впевнений, що неможливо успішно
засвоїти навчальний матеріал без живого спілкування з
викладачем.
Змішана система навчання (онлайн і офлайн) здатна
вирішити проблеми, що, безумовно, накопичились за три місяці
дистанційного навчання. Так, для студентів медичного коледжу
важливим є проведення практичних і лабораторних занять.
Теоретичні знання, отримані онлайн, необхідно закріпити,
працюючи з мікроскопом, фантомом, на муляжах тощо.
Дистанційні диференційовані заліки та іспити не дають
об’єктивної картини рівня засвоєння знань студентами.
По-перше, потрібно звернути увагу на накопичувальну
систему оцінювання, коли іспитів немає, але є загальний
результат регулярних підсумково-узагальнювальних занять. Подруге, інтерактив, коли студент не просто виконує завдання з
картки, а під час живого спілкування переконує в правильності
своїх міркувань.
В умовах інформатизації навчання все більше буде не
масовим, у безумовній відповідності до навчальної програми, а
спрямованим до конкретних груп студентів, навіть у рамках
однієї навчальної групи, тобто індивідуальним. При цьому,
акцент ставиться на вмотивованому засвоєнні знань за
принципом «я буду знати і вміти, тому що мені це потрібно», а
не тому що цього вимагає програма.
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Не секрет, що великий обсяг педагогічного навантаження
інколи перетворює викладача в ремісника, зникає бажання
викладати яскраво і захоплююче. Це відображається і на
ставленні студентів до вивчення конкретної дисципліни. Нам
необхідно розвинути у студентів позитивне ставлення до
процесу навчання і сформувати у них навички самостійного
розвитку. Навчання має бути емоційним, тому що набуті знання
краще сприймаються з яскравого контенту, ніж з монотонного
монологу викладача біля дошки. Дуже важливим є зворотний
зв’язок, в процесі якого викладач підбирає потрібний матеріал,
спрямовує студентів, робить акценти і звертає увагу на
другорядні моменти, організовує обмін думками і здобутками.
У новій освітній реальності викладач має бути
менеджером, конструктором, коучем, наставником. Цікаві
можливості створюються з використанням ігрової механіки і у
значній кількості територій для діяльності. На початку процесу
(курсу, теми, програми) визначаються правила гри: мета, засоби
її досягнення, що можна і чого не можна робити гравцям, рівні
та бонуси, регламент (частота і тривалість заняття). Варіантів
може бути багато. Важливо, що можна використати спробу і
почати спочатку, тоді не треба буде пояснювати, чому необхідно
засвоїти теоретичний матеріал для виконання практичної
навички, бо студент вже знає для чого.
У нових умовах навчання має бути ефективним у часовому
вимірі. Обсяг інформації, яку необхідно дати студентам,
постійно збільшується. Не можна витрачати час на механічні
операції (перевірка присутніх, виконання домашнього завдання
тощо). Заняття відбувається в щільному, динамічному темпі.
Звичайно, навчання в нових умовах має бути партнерським і
сінергетичним. Студент має довіряти закладу освіти і викладачу,
чекати від них можливості зробити новий крок вперед у своїх
сподіваннях.
Отже, диференційований, творчий підхід до безумовно
необхідної діджиталізації освітнього процесу забезпечить той
результат у підготовці фахівців, якого вимагає наш час.
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Мосійчук Г.С., заступник директора з навчальної роботи
Рожищенського коледжу Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
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УДК 377.5
Казарова Р.А., викладач-методист, Кузьменко В.В., завідувач
відділення Електромеханічного фахового коледжу
Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова
СТУДЕНТО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У
СПІВПРАЦІ КОЛЕДЖІВ І ПІДПРИЄМСТВ
Актуальність проблеми. Фахова передвища освіта нині
переживає період модернізації, трансформації, перегляду
багатьох усталених принципів та парадигм. В освітянському
середовищі необхідність трансформаційних процесів пояснюється необхідністю узгодження ринку освітніх послуг і ринку
праці. Формування єдиного освітянського простору стимулює
підвищення професійних, соціальних та інших зумовлених
ринком праці вимог до змісту та форм освітнього процесу.
Динамічне поєднання професійних, когнітивних, комунікативних і ціннісних складових, що гарантуватимуть можливість
ефективно інтегруватись у суспільство, є сенсом студентоорієнтованого навчання.
Метою статті є вивчення проблем, формулювання
завдань і шляхів успішної імплементації Закону України «Про
фахову передвищу освіту» задля підготовки фахових молодших
бакалаврів, які відповідають потребам ринку праці.
Виклад основного матеріалу. У навчанні будь-яка дія має
бути спрямована на позитивний результат, хоча в освітній
діяльності це залежить від багатьох факторів, які впливають
індивідуально на кожного студента, тому питання оцінювання
якості результатів навчання є надзвичайно актуальним. Згідно з
п. 22 ст.1 Закону України «Про освіту» результати навчання –
знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності,
інші особисті якості, набуті в процесі навчання, виховання та
розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити й
виміряти, та які особа здатна продемонструвати після
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завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів. У процесі своєї діяльності заклади фахової передвищої
освіти здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів, які
згідно з п. 1 ст. 7 Закону України «Про фахову передвищу освіту»
здатні вирішувати типові спеціалізовані завдання в окремій
галузі професійної діяльності або у процесі навчання.
Студенто центроване навчання включає в себе методи
роботи, які переносять фокус освіти з викладача на студента.
Тобто в процесі навчання зміщуються акценти з викладання на
роботу студента, який має стати центральною фігурою
освітнього процесу, брати на себе відповідальність за навчання.
Хочемо зауважити, що при цьому роль викладача не
зменшується, а змінюється, бо він має перетворитися з лектора
на керівника в процесі засвоєння нової інформації. Отже, саме
такі партнерські відносини між суб’єктами освітньої діяльності
можуть забезпечити найкращий кінцевий результат навчання, а
потім і працевлаштування випускника.
На нашу думку, саме професійна відповідність або попит
на ринку праці підготовлених коледжем фахівців і є мірилом
якості роботи закладу. Критерієм роботи будь-якого закладу
освіти стають досягнення в кар’єрі випускників. Імідж коледжу
має працювати на студента.
Останніми роками ринок праці України перебуває в стані
трансформації, яка супроводжується окремими негативними
наслідками, зокрема пов’язаними із дисбалансом між попитом
та пропозицією робочої сили, що відображається в професійнокваліфікаційній невідповідності. За професійними групами
найбільший запит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників із інструментом, а також на фахівців із
обслуговування, експлуатації устаткування та електричних
машин, тоді як більша кількість заяв при вступі до закладів
освіти подається на філологічні, правові та економічні
спеціальності. Виходячи з викладеного, можна зробити висновок
про необхідність налагодження активного діалогу з представни-
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ками підприємств та закладу освіти у підготовці конкурентоспроможних фахівців саме технічного й інженерного профілю.
Здобувачі освіти мають бути впевнені в тому, що отримають сучасні професійні знання й навички, на які є попит на
ринку праці. Це можливо зробити через залучення до освітнього
процесу підприємців, удосконалення організації виробничої та
переддипломної практики, створення спеціальних програм
працевлаштування для кращих студентів старших курсів. Одним
із важливих факторів поліпшення якості освітнього процесу є
спільна з представниками підприємств розробка нових і
вдосконалення чинних освітніх програм, з точки зору їх
доцільності, адже, як студент зацікавлений у гарному робочому
місці, так і роботодавець хоче отримати компетентного фахівця.
Соціальні прогнози свідчать про те, що в майбутньому
процвітатимуть лише ті країни, що мають конкурентоздатний
людський потенціал, який може створити тільки спрямована на
це освітня система.
Висновки. Таким чином, студенто орієнтована модель
формується на перетині декількох ключових процедур
освітнього процесу: функціонування ефективного освітнього
оточення, взаємодії викладачів і студентів та, обов’язково,
залученням підприємств у ці процеси, передусім, моніторингу
освітніх програм і в процедури удосконалення професійних
навичок, які необхідні на ринку праці.
УДК 004
Кондратьєв А.І., викладач Київського коледжу міського
господарства Таврійського національного університету
імені В.І. Вернадського
ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
У період сучасних прогресивних соціально-економічних
змін Україна потребує модернізації системи неперервної
професійно-технічної освіти, оскільки це не лише відповідатиме
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національним інтересам і світовим тенденціям розвитку економіки, а й забезпечуватиме підготовку кваліфікованих фахівців,
спроможних навчатися впродовж життя, підвищувати рівень
своєї кваліфікації, здобувати за необхідності іншу професію. У
цьому контексті набувають особливого значення такі напрями
розвитку цієї освітянської галузі: інтелектуалізація професійної
освіти, врахування науково-технічних досягнень, упровадження
новітніх технологгій; особистісно орієнтований підхід у професійному навчанні й вихованні; модернізація інформаційнокомунікаційного, науково-методичного, матеріально-технічного
забезпечення її функціонування *1+.
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є проєктування
інноваційних технологій на засадах інформаційно-комп’ютерних технологій та впровадження їх у процес підготовки
студентів професійно-технічних закладів освіти та коледжів
нових технологій та методів навчання, які сприятимуть
підвищенню ступеня володіння системою спеціальних знань,
умінь і навичок, дозволить оптимізувати процес застосування їх
на практиці, а також підвищить рівень конкурентоспроможності
випускників на ринку праці.
У сучасному світі необхідною умовою успішного професійного формування будь-якого фахівця є рівень інформаційного
забезпечення та застосування інформаційно-комунікаційних
технологій. Їх використання в освітній діяльності надає значні
переваги над традиційними методичними системами навчання,
особливо в контексті реалізації особистісно орієнтованого
підходу, оскільки такі технології більшою мірою сприяють
реалізації принципів індивідуалізації та диференціації
освітнього процесу, розширенню його змісту, підвищенню
інтенсифікації та результативності навчання в цілому *2+.
У освітньому процесі комп’ютерні системи і програмне
забезпечення можуть бути як об’єктом вивчення, так і засобом
навчання, тобто можливі два напрями комп’ютеризації навчання.
У першому випадку засвоєння знань, навичок і вмінь сприяє
усвідомленню можливостей комп’ютера, а також його
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використання під час вирішення різноманітних завдань, іншими
словами опанування комп’ютерною грамотністю. У другому
випадку комп’ютер є потужним засобом підвищення
ефективності навчання. Зазначені два напрями й утворюють
основу комп’ютеризації навчання як соціального процесу.
Впровадження
інформаційних
технологій
у
навчальнопізнавальну діяльність студентів – це один із шляхів підвищення
ефективності освіти. Комп’ютери мають перейти із кабінету
інформатики у навчальні аудиторії, спеціалізовані кабінети і
лабораторії. Особливої актуальності набуває проблема розробки,
створення
та
впровадження
навчального
програмного
забезпечення як загального, так і спеціального призначення, яке
сприятиме адаптації майбутніх фахівців до життя в
інформаційному суспільстві, застосуванню інформаційнокомунікаційних технологій у практичній діяльності.
У Київському коледжі міського господарства впровадженню в освітній процес комп’ютерних технологій приділяється
велика увага. Наразі у коледжі ведеться підготовка молодших
спеціалістів із спеціальностей: 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа»; 073 «Менеджмент»; 123 «Комп’ютерна
інженерія»; 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані
технології»; 141
«Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка»; 183 «Технології захисту навколишнього
середовища»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Для
п’яти спеціальностей інженерного спрямування за стандартами
освіти є обов’язковим вивчення дисциплін «Теоретичні основи
електротехніки» та «Основи електроніки і схемотехніки» та їх
похідних. Як відомо, викладання цих дисциплін проводиться за
допомогою трьох методичних «інструментів»: лекції, практичні
та лабораторні заняття.
У результаті налагодженої співпраці викладачів та
адміністрації у коледжі створили комп’ютерний клас із
застосуванням віртуальної програми National Instrument Work
Bench Multisim. Для віртуального моделювання на комп’ютері
передбачається, що студент має навички роботи на ПК в
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середовищі Windows, крім того, знає склад електричної чи
електронної схеми, призначення електрорадіоелементів, знає
фізичну суть процесів, що проходять у схемі, тобто
підготовлений теоретично в межах програми курсу електротехніки та електроніки. Результати віртуального моделювання
відображаються на віртуальних приладах: мультиметрах,
амперметрах та вольтметрах, багатоканальному осцилографі, а
на характерографі студент отримує АЧХ схеми тощо.
Педагоги коледжу, використовуючи досвід Київського
національного технічного університету (КПІ), Луцького
національного технічного університету та Тернопільського
національного університету, розробили та запровадили в освітній процес практичні та лабораторні заняття на базі
інформаційно-комп’ютерних технологій з використанням вищезазначеного програмного комплексу Work Bench Multisim 12.
Розробка будь-якого електротехнічного чи радіоелектронного пристрою супроводжується фізичним та математичним
моделюванням. Фізичне моделювання пов’язано з великими
матеріальними затратами, оскільки потрібно виготовляти
макети. Математичне моделювання з використанням засобів та
методів обчислювальної техніки спрощує процедуру проєктування електронних схем й дозволяє вивчити та засвоїти основні
їх властивості, виявити помилки, скорегувати ці схеми перед їх
фізичною реалізацією. Таким чином, студенти навчаються
моделюванню електротехнічних та електронних пристроїв,
проводять необхідні розрахунки параметрів схем, проєктують
електронні схеми на реальних компонентах.
Наявність сучасного приладового парку в програмі
Electronics Workbench Multisim надає в розпорядження
користувача унікальні можливості для планування і проведення
широкого спектру експериментів: від найпростіших дослідів до
дослідження реальних електротехнічних пристроїв. Такий
інструмент є ідеальним засобом навчання студентів, оскільки
дозволяє зняти практично всі обмеження, що стосуються
елементної бази і приладового парку.
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Програма Electronics Workbench Multisim корисна для
студентів закладів вищої освіти усіх форм навчання, які вивчають
курс електротехніки, електроніки, мікроконтролери та системи
автоматики, оскільки вона істотно розширює можливості
виконання розрахункових, курсових, лабораторних робіт, а
також кращого їх розуміння.
Як вже було викладено вище, в Київському коледжі
міського господарства на базі NI Work Bench Multisim
запроваджено виконання лабораторних робіт з дисципліни
«Теоретичні основи електротехніки» вже на ІІ курсі. Студенти,
опановуючи курс, навчаються на досить простих схемах
користуватися програмою, що закладає потужне підгрунтя для
наступної дисципліни «Основи аналогової та цифрової
електроніки», в якій складання схем та зняття параметрів з них є
набагато складнішим. Студент, опановуючи дисципліни
«Теоретичні основи електроніки» та «Основи аналогової та
цифрової електроніки», на ІІ–ІІІ курсах виконує близько
24 лабораторних робіт з обох дисциплін, що надає та закріплює
знання з користування комп’ютерною програмою і вже на
ІІІ–ІV курсах студент, вивчаючи дисципліну «Обчислювальні та
мікропроцесорні засоби в електронних апаратах», не є новачком
і компетентно користується комп’ютером та встановленими
програмами.
Довідка: MultiSim – засіб розробки і моделювання
електронних схем, що дозволяє створити схему, використовуючи
велику бібліотеку компонентів і емулювати поведінку інтегральної
схеми за допомогою стандартного промислового симулятора SPICE.
Характеризується поєднанням професійних можливостей і
простоти, розширюваністю функцій від простої настільної системи
до мережевої корпоративної системи. Це пояснює широке
використання цієї чудової програми як для навчальних цілей, так і
для промислового виробництва складних електронних пристроїв.
Основними особливостями цієї програми є можливість
використання контрольно-вимірювальних приладів, які за своїм
виглядом і внутрішнім характеристикам наближені до їх реально
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існуючих аналогів. Multisim досить проста у вивченні й практична в
роботі.
До переваг можна віднести:
використання комп'ютерних методів розробки;
швидке виконання складних і об'ємних робіт;
застосування на підприємствах, в освітніх закладах, у
домашніх умовах (побуті);
висока точність і глибина аналізу;
як заміну дорогого устаткування;
містить у собі велику кількість моделей електронних
пристроїв;
проста у використанні й не вимагає глибоких знань у
комп'ютерній техніці;
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;
може працювати з великим числом комп'ютерної периферії
та імітувати її роботу;
на сьогодні програма є кращою з існуючих у цій сфері.
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УДК 619:611
Устименко О.А., викладач-методист Хорольського
агропромислового фахового коледжу Полтавської
державної аграрної академії
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ І
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Початок російської агресії проти України показав
неготовність, а найголовніше, ненавченість українського війська
працювати в таких умовах. З вірусом COVID-19 маємо ту ж
проблему – неготовність і непідготовленість медичного персоналу до роботи в таких умовах.
В обох випадках видно, що професійному навчанню та
загалом освіті не приділялось уваги – вже маємо, те що маємо.
Але COVID-19 виявив ще одну проблему – це немобільність освіти.
З оголошенням карантину вимушено закрили як освітні
заклади, так і науково-дослідні інститути, де вчені-епідеміологи
могли працювати над розробкою тестів, вакцини та ліків від
вірусу. Цей вимушений крок був частково виправданий, бо вчені
могли просто захворіти на COVID-19, а працювати дистанційно
не мали змоги.
Проблемою дистанційної освіти на високому рівні майже
ніхто не займався. Були спроби розробок електронних
підручників, до речі, багато з них видані в користування
Науково-методичним центром ВПФО. Але якби не титанічна
праця колективів закладів освіти, які в короткий термін
створили дистанційну систему навчання, спираючись на свої
знання, знання колег, то освітній процес на період карантину міг
би зупинитися.
Вирішивши проблему розробки та розміщення матеріалів
у систему дистанційного навчання, дистанційна освіта
стикається з іншими, на мій погляд, ще більшими викликами:
- неготовність педагогів працювати по-новому;
- неготовність інформаційної системи цифрового зв’язку
до такого навантаження і можливості територіального покриття;
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- наші здобувачі освіти достатньо знаються на мобільній
комунікації, інколи стають нашими «вчителями» в цій галузі. Їм
нецікаво займатися самоосвітою, вони чекають від нас
постійного онлайн-зв’язку, вебінарів. Загалом інформаційна
цифрова система працює задовільно та постійно вдосконалюється, що задовольняє потреби міст і селищ міського типу.
Але якщо взяти віддалені райони, то в сільській місцевості ця
проблема стоїть значно гостріше. Діти з сіл вимушені постійно
їздити у місто, щоб хоч якось працювати в дистанційній системі.
Враховуючи, що транспортного сполучення на період карантину
небуло, то це ще великі фінансові затрати, які не кожен може
собі дозволити.
Як показує життя, у невеликих містах і селищах, де
проблеми з працевлаштуванням значні, в закладах освіти
працює переважно молодий колектив, який цінує свою роботу і
працює з більшою наполегливістю. У великих містах на
порівняно низьку заробітну плату бажаючих працювати
вчителем чи викладачем стає все менше.
Неготовність педагогів працювати по-новому в системі
освіти, на жаль, має місце практично всюди. На це є об’єктивні
та суб’єктивні причини. У цій ситуації залишається більше
запитань, ніж відповідей і, на мою думку, до її вирішення
потрібно підходити комплексно. Це може бути заохочення
педагогів, створення технічних умов, забезпечення високого
іміджу педагога. Інакше Україна ризикує залишитись без
інтелектуальної еліти з усіма подальшими наслідками.
Сьогодні Міністерство освіти і науки України, вибудовуючи плани на наступний навчальний рік, враховує небезпеку
виникнення другої хвилі карантину, пов’язаною з вірусом
COVID-19. Тому вдосконалення дистанційної системи освіти
вкрай необхідне, але з обов’язковим урахуванням усіх недоліків,
а найголовніше – використати здобутки освітніх закладів та
кращий закордонний досвід.
Напрям обраний правильно. Загальними зусиллями і
чіткою координацією ми зможемо вивести нашу цифрову освіту
на високий рівень.
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УДК 378.147
Штогрин С.С., викладач-методист Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Бережанський агротехнічний коледж»,
інструктор Мережевої академії
СПІВПРАЦЯ З МЕРЕЖЕВОЮ АКАДЕМІЄЮ CISCO –
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Цей навчальний семестр виявився дуже «цікавим». Для
когось це шок, для когось нові випробування та можливість
отримати новий досвід. З огляду на те, що онлайн-викладання –
відносно нове явище, багато хто не знає, що це, як це робиться
або що означають деякі терміни, які описують цей процес.
Інші в загальних рисах розуміють суть процесу, але не знають,
з чого почати, або відчувають страх перед проблемами, які
можуть перед ними постати. Є також багато таких, хто
викладав онлайн, але відчуває, що навіть поверхнево не
знає, як краще пристосувати викладання до нового середовища. Можливо, такі відчуття виникають тому, що онлайнсередовище сильно відрізняється від того, з чим досі мали справу
викладачі. Для мене особисто це не було чимось катастрофічним. Починаючи з 2007 року, запровадили в своєму закладі
використання елементів дистанційного навчання для самостійної роботи, для студентів, які навчаються за індивідуальним
графіком. Для цього створили платформу дистанційного та
змішаного навчання на базі LMS Moodle. Ми експериментували
з «перевернутим» класом, створювали мікрозаняття, писали
відеокасти, навіть не маючи гадки, що це колись нам
знадобиться. У 2014 році почали працювати з Google і створили
корпоративну мережу G.Suitb For Education. Паралельно почали
співпрацю з мережевою академією Cisco, одним з лідерів
інформаційної галузі, яка має величезний досвід саме
дистанційного онлайн-навчання.
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Корпорація Cisco Systems, Inc. активно створює і розвиває
мережеві академії Cisco (Cisco Systems Networking Academy).
Академії створюють при вищих закладах освіти для поглиблення класичних курсів з обчислювальної техніки і телекомунікацій на основі вивчення технологій, устаткування, програмного
забезпечення і проєктних рішень корпорації Cisco Systems, Inc.,
розвитку в студентів стійких професійних навичок. Навчальна
програма мережевої академії Cisco Cisco Networking Academy
Program (CNAP) може бути використана також для підвищення
кваліфікації або перекваліфікування фахівців з закінченою
вищою освітою, якщо вони бажають одержати роботу в Україні
чи за кордоном.
Програма мережевих академій пропонує комплексне
середовище навчання, що надає доступ до мультимедійних
онлайнових навчальних курсів та засобів онлайн-тестування, а
також проведення лабораторних робіт на обладнанні Cisco, в
ході яких слухачі можуть набути практичних навичок створення
та обслуговування локальних і глобальних мереж, забезпечення
їх інформаційного захисту.
Курси мережевих академій доступні на різних мовах і є
комбінованою навчальною моделлю, яка поєднує в собі заняття
в класі, курси онлайн-навчання, інтерактивні засоби, практичні
завдання та тестування в інтернеті, що забезпечує швидкий
зворотний зв'язок.
ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний
коледж» вже третій рік використовує засоби Мережевої академії
Cisco як доповнення до викладання основного курсу дисциплін
спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». За цей короткий
час багато студентів коледжу пройшли курси «Основи ІТ:
апаратне і програмне забезпечення ПК» (IT Essentials), Основи
кібербезпеки, Основи Linux та інші курси.
Програма кожного курсу розрахована на студентів, які
знаходяться на початку кар'єрного шляху в галузі інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), або мають за мету
підвищення професійної компетентності.
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Освітні установи і некомерційні організації по всьому світу
співпрацюють з Cisco в рамках програми мережевих академій,
для того, щоб надати студентам можливість отримати
практичний досвід роботи з сучасними мережевими
технологіями та забезпечити їх готовність як до роботи в сфері
ІТ, так і до продовження освіти в цій царині.
Навчальна програма Академії охоплює широке коло тем –
від основ організації та обслуговування мереж до більш
складних понять ІТ, таких як мережева безпека, використання
складних інструментів пошуку та усунення несправностей.
Програма мережевих академій використовує комбіновану
освітню модель (Learning Management System), яка поєднує
заняття з викладачами, використання онлайн-контенту та
практичні роботи. Основна мета програми – допомогти
студентам підготуватися до галузевої сертифікації, початку
кар'єри і її розвитку, до здобуття вищої освіти в сфері інженерії,
комп'ютерних наук та інформаційних систем. Курси
проводяться на базі шкіл, коледжів, університетів і громадських
організацій більш ніж у 165 країнах світу.
Кожна академія Cisco має доступ до стандартизованих
курсів, які включають основні навчальні дисципліни і
орієнтовані на набуття затребуваних професійних навичок і
отримання визнаних у всьому світі сертифікатів Cisco.
Інструктори академій безперервно підвищують свою
кваліфікацію і спілкуються зі спільнотою колег з усього світу, а
організації мають право безкоштовно користуватися матеріалами курсів академій і знижки на придбання лабораторного
обладнання.
Організації, які навчають слухачів у рамках академії Cisco,
отримують підтримку від центрів підготовки інструкторів
(Instructor Training Center, ITC) і підтримки академій (Academy
Support Center, ASC). Щоб стати академією, потрібно заповнити
і подати онлайн-заявку.

169

Щоб надавати навчання за програмами Мережевої
академії Cisco, необхідно таке:
- окрема аудиторія / клас;
- ПК для кожного студента;
- інтернет-з'єднання для всіх комп'ютерів;
- локальний сервер для завантаження і надання навчальних матеріалів;
- бюджетні кошти або грант на придбання лабораторного
обладнання (в разі необхідності);
- два сертифікованих інструктори з кожного курсу.
Центри підтримки академій – перші, до кого звертаються
організації, зацікавлені відкрити академію Cisco. Ці центри
надають консультації з організаційних питань створення
академії, інформацію про склад комплектів лабораторного
обладнання і діляться досвідом викладання курсів академії у
рамках освітнього процесу.
Окрім усього перерахованого, академія Cisco проводить
постійні вебінари, відкриті лекції, майстер-класи, ознайомлює
своїх слухачів з досвідом успішних людей в ІТ-галузі, завдяки
програмам мережевої академії Cisco.
Усі доступні курси є безкоштовними і їх дозволено
інтегрувати в освітні програми закладів освіти. Співпраця з
академією Cisco корисна ще й тим, що курси академії постійно
оновлюються по мірі оновлення інформаційних технологій у
світі. З кожним роком збільшується кількість курсів,
перекладених українською мовою. Тому саме закладам фахової
передвищої освіти варто інтенсивно залучатись до співпраці з
програмами мережевої академії Cisco, готуючи фахівців
середньої ланки для ІТ-галузі.
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УДК 619:611
Бровко Л.В., завідувач навчально-методичного кабінету,
Чишко Н.П., методист Хорольського агропромислового
коледжу Полтавської державної аграрної академії
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВА
УМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
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+.
Інновації – нові форми організації діяльності та
управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери
життєдіяльності людства.
Інноваційний процес в освіті – це сукупність послідовних,
цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та
виховання, адаптації освітнього процесу до нових суспільноісторичних умов.
Педагогічні інновації – особливі форми педагогічної
діяльності та мислення, які спрямовані на організацію
нововведень в освітньому просторі, або процес створення,
упровадження і поширення нового в освіті.
Сучасні роботодавці зацікавлені в такому працівникові,
який:
- уміє думати самостійно, вирішувати різноманітні проблеми і застосовувати отримані знання в практичній діяльності;
- має критичне і творче мислення;
- володіє багатим словниковим запасом на основі
глибокого розуміння гуманітарних знань;
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- є комунікабельним, контактним серед різних соціальних
груп;
- уміє запобігати конфліктним ситуаціям, уміло виходити
з них. Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як
творча особистість. Творчий викладач, майстер виробничого
навчання, вихователь має широкі можливості та необмежене
поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці може
експериментувати і переконуватися в ефективності методик
навчання, коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію
досліджень освітньо-виховного процесу, пропонувати нові
технології та методи навчання. Основна умова такої діяльності –
інноваційний потенціал педагога.
Інноваційний потенціал педагога – сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, який
виявляє готовність вдосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити цю
готовність.
Інноваційні методи навчання мають відповідати таким
критеріям:
- формувати активну, самостійну та ініціативну позицію
здобувачів освіти у навчанні;
- розвивати загальнонавчальні вміння та навички:
дослідницькі, рефлексивні, самооцінні;
- формувати не просто вміння, а компетенції, тобто
вміння, безпосередньо пов’язані з досвідом їх застосування у
практичній діяльності;
- бути пріоритетно спрямованим на розвиток пізнавального інтересу студентів;
- реалізовувати принцип зв'язку навчання з життям.
Інноваційний пошук нових засобів приводить викладачів
до розуміння того, що потрібні діяльні, групові, ігрові, рольові,
практико орієнтовні, проблемні, рефлексивні та інші форми і
методи навчання. Освітній процес має бути спрямований на
досягнення такого рівня, який був би достатній для самостійного
творчого вирішення світоглядних проблем теоретичного або
прикладного характеру. Досягнення цієї мети пов'язується з
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організацією освітньої діяльності як такої, що має дослідницьку
спрямованість. У кожного студента є здібності, допитливість,
бажання навчатися.
У сучасній освіті одним із пріоритетних напрямів розвитку
є інформатизація та впровадження комп’ютерних технологій у
освітній процес, що значно поліпшує якість і ефективність
навчання майбутніх фахівців, підвищує конкурентоспроможність на ринку праці. Застосування комп’ютерних технологій
потребує перегляду форм і методів навчальної діяльності. Слід
пам’ятати, що комп’ютерні технології є ефективним, допоміжним засобом навчання. Застосування комп’ютерних технологій
підвищує активність здобувача освіти, веде до перебудови
освітнього процесу в бік самостійних форм навчання.
Використання сучасних технічних засобів для вирішення
фахових завдань на базі отриманої комп’ютерної підготовки є
запорукою конкурентоспроможності майбутнього фахівця. За
масового забезпечення комп’ютерами зберігається його
індивідуальність, можливість отримання достовірної оцінки без
великих затрат часу на проведення контролю.
Освітнім закладам сьогодні потрібні не просто
висококласні педагоги, а педагог-технолог, педагог-майстер,
педагог-новатор. Однак інноваційність, як дидактичний засіб чи
система, має при цьому втілитися у навчальні дисципліни.
За останні кілька років персональні комп'ютери перестали
бути екзотикою і ввійшли в наше повсякденне життя. У нашій
країні, як і в усьому світі, йде витиснення "ручної" розумової
праці комп'ютерною, а наслідком цього є зміна ситуації на
ринку праці. Однією з основних умов прийому на роботу стає
уміння користуватися комп'ютером. Така вимога ставиться не
лише секретареві, бухгалтерові і редакторові, а й іншим фахівцям.
Ми впевнилися в тому, що інноваційні технології
дозволяють:
- за мінімум часу на занятті донести до здобувачів освіти
більший обсяг навчального матеріалу, ніж під час роботи з
підручником;
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- своєчасно поповнювати теоретичні відомості новими
фактами та подіями.
Великий інтерес здобувачів освіти викликають яскраві
малюнки до теми, відеокліпи та голосовий супровід, що сприяє
більш активному веденню дискусії під час обговорення теми.
Студент комфортніше і розкутіше почуває себе під час
проведення нетрадиційного заняття. Завдяки використанню
комп’ютерної техніки на заняттях у студентів відпрацьовується
логіка мислення, формується вміння самостійно висловлювати
думки, підвищується емоційний рівень заняття, новий розвиток
одержують стосунки «студент–студент» і «студент–викладач».
Важливе значення має те, що полегшується робота викладача
під час підготовки до заняття. Використання комп’ютерних
мультимедійних програм, як елемента сучасного заняття,
підвищує ефективність, враховує індивідуальні особливості
здобувачів освіти.
Для того, щоб стимулювати себе до впровадження в
освітній процес інноваційних технологій, викладач має
розвиватися, а саме: проходити навчання на курсах підвищення
кваліфікації, розробляти методичні рекомендації, займатися
самоосвітою та найголовніше – педагог повинен мати інтерес до
роботи, яку виконує.
Отже, орієнтуючись в освітніх інноваціях, володіючи
різними технологіями викладання своєї дисципліни та застосовуючи їх у роботі, викладач таким чином самореалізується у
професійній діяльності, набуває здатності до самостійного
інноваційного пошуку. Використання інноваційних технологій
сприяє урізноманітненню форм заняття і може призвести до
виникнення нової форми, де головну роль буде відведено
здобувачам освіти. При цьому робота педагога не знецінюється,
а тільки полегшується. Під час використання на заняттях
інноваційних технологій викладач одержує задоволення від
такого виду навчальної діяльності.
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України «Немішаївський агротехнічний коледж»
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Цифровізація стає невід'ємним елементом розвитку всіх
сфер життя суспільства, зокрема й системи освіти. Реалії
розвитку сучасного світу, цифровізація всіх сфер життя
суспільства, безперечно, стали передумовами до впровадження
діджиталізації в сферу освіти, особливо до закладів вищої освіти.
Повна діджиталізація держави свідчить про необхідність
модернізації системи освіти *12+.
У зв’язку з широким впровадженням цифрових технологій
в усіх сферах діяльності людини формування цифрових навичок
є необхідним, тому інформаційно-цифрова компетентність є
однією з ключових нової української школи. Поруч з тим,
упровадження цифрових технологій в освітній процес зумовлює
потребу створення та ефективного функціонування інформаційно-освітнього середовища закладу освіти, яке забезпечує
сприятливі умови для формування інформаційно-цифрової
компетентності (далі – ІЦК) для всіх учасників освітнього
процесу *9+.
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В умовах інформатизації освіти України важливою
складовою професійної компетентності є інформаційноцифрова компетентність майбутніх фахівців. У 2016 році Кабінет
Міністрів України для інтеграції у світові процеси презентував
проєкт «Цифровий порядок денний України 2020» («Digital
Agenda for Ukraine 2020»). Продовженням такої інтеграції є
Концепція та План дій розвитку цифрової економіки в Україні
до 2020 року, схвалена на засіданні Уряду. Однією із важливих є
інформаційно-цифрова компетентність, яка розглядається як
здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати
інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і
вимог
сучасного
високотехнологічного
інформаційного
суспільства, впевнене та критичне використання інформаційнокомунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки,
обміну інформацією в професійній діяльності, в публічному
просторі,
приватному
спілкуванні;
інформаційну
й
медіаграмотність, алгоритмічне мислення, навички безпеки в
інтернеті, розуміння етики роботи з інформацією *6+.
Сьогодні в освіті спостерігається зміщення акцентів від
«ІКТ в освіті» до нової парадигми «освіта у хмаро орієнтованому
навчальному середовищі» *10+. Хмаро орієнтовані системи
навчання дають можливість створення інформаційно-освітнього
середовища та навчально-методичного простору в закладах
освіти, в результаті чого відбувається трансформація особистого
інформаційного простору учасників освітнього процесу та
інформаційно-освітнього простору закладу освіти в мережевий
освітній простір *1, 3, 9+.
Однак цифрову компетентність слід розглядати не тільки в
контексті вивчення інформатики, ця компетентність є ширшою і
стає вимогою не тільки до студентів чи педагогів, а й до всіх
учасників освітнього процесу.
У сучасних українських державних освітніх стандартах
компетентність – це інтегрована здатність особистості, що
охоплює знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення,
які можуть цілісно реалізуватися на практиці.
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Таким чином, зміст сучасної освіти трансформується із
необхідності накопичення теоретичних знань та вмінь і навичок
їх застосування на практиці переважно в типових ситуаціях у
необхідність формування уміння діяти у проблемних ситуаціях,
часто в умовах неповної визначеності та динамічної гнучкості
постановки завдань.
Компетентнісний підхід на перше місце ставить не
поінформованість студента, а вміння на основі набутих знань
вирішувати проблеми, що виникають у різних ситуаціях.
Специфіка цього навчання полягає в тому, щоб засвоювалися не
готові знання, кимось запропоновані, а здобуті самими
студентами.
Суть компетентнісного підходу до навчання та виховання
можна зобразити структурною схемою, яку показано на рис. 1, а
його роль у формуванні цифрової компетентності – на рис. 2
[12].

Рис. 1. Структурна схема компетентнісного підходу

Рис. 2. Роль і місце цифрової компетентності в сучасному світі
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Компетентнісний підхід є методологічним підґрунтям
нової парадигми, що формується в системі вищої освіти України
та світу. Це система принципів, технологій, методів, прийомів,
засобів, форм навчання, виховання і розвитку майбутнього
фахівця, спрямована на вироблення в нього ключових і
предметних компетентностей та гарантує високий рівень і
результативність у професійній та суспільній діяльності *8+.
Особливості формування інформаційно-цифрової
компетентності учасників освітнього процесу
І. Зміст інформаційно-цифрової компетентності.
Інформаційно-комунікаційні технології є необхідним
інструментом соціально-економічного прогресу, одним з основних чинників інноваційного розвитку економіки. ІКТ можуть
сприяти вдосконаленню шляхів формування компетентностей
особистості, яка живе в інформаційному суспільстві. Тому
недарма ІЦК визначена як одна з ключових компетентностей.
Однак поруч із необхідністю формувати таку компетентність у здобувачів освіти постає необхідність формування такої
компетентності у всіх учасників освітнього процесу. Адже
технічний прогрес, який набуває небачених обертів, часто стає
причиною так званого цифрового розриву між поколіннями, а
іноді йде мова про такий розрив вже в межах одного покоління.
Тому гострою стає проблема пошуку шляхів формування ІЦК у
всіх учасників освітнього процесу.
ІІ. Сучасний ЗО як середовище формування інформаційноцифрової компетентності.
Одним із пріоритетних напрямів, визначених Національною доктриною розвитку освіти, є впровадження сучасних
цифрових технологій в освітній процес, що забезпечить
підготовку молодого покоління до життєдіяльності в
інформаційному суспільстві.
Поєднання сучасних ІКТ та різних форм навчання має
значний дидактичний потенціал, який успішно реалізується у
закладах освіти більшості розвинених країн світу. Результати
застосування міжнародного досвіду засвідчують: цифрові
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технології стали рушійною силою соціально-економічного
розвитку, відновлення економіки багатьох держав світу та
визначають основу сталого розвитку в майбутньому. Тому
завданням системи вищої освіти України є підготовка освіченої,
творчої, конкурентоспроможної на сучасному ринку праці
особистості.
Проте варто зауважити, що наявність комп’ютерної
техніки в закладах освіти є необхідною, але недостатньою
умовою її широкого й ефективного використання. А тому
однією з найактуальніших проблем сучасної освіти є інтеграція
мультимедійного матеріалу в освітній процес. Тому важливими
є питання пошуку таких новітніх форм, методів та засобів
організації навчання із використанням сучасних ІКТ, які б
ґрунтувалися на активній взаємодії як студентів між собою, так і
педагогів та студентів, та можливість педагогам реалізувати
власні творчі задуми.
У сучасних умовах реформування освіти України
актуалізується проблема вивчення та впровадження провідного
світового досвіду з використання новітніх педагогічних
технологій у підготовці майбутніх фахівців. Зокрема,
впровадження ІКТ в освітній процес зумовило появу нових
педагогічних технологій: дистанційне, електронне, всепроникаюче, мобільне та «перевернуте» навчання, навчання із
залученням інтерактивних методик, за технологією тренінгу та
ін. Для їх використання необхідними є наявність у закладі освіти
високошвидкісного інтернету, високий рівень ІЦК усіх учасників
освітнього процесу, технічне забезпечення та ін. Тому практичні
можливості та ефективність окреслених вище методик у чистому
вигляді практично не використовують.
Для успішної реалізації різноманітних форм навчання в
сучасному закладі освіти необхідне ефективне і динамічне
інформаційно-освітнє середовище, яке має забезпечити активну
взаємодію між учасниками освітнього процесу. Гнучкість і
відкритий зв'язок з процесом навчання в будь-який час може
забезпечити онлайн-середовище, організоване на основі хмар179

них технологій, які дають можливість використання прикладних
програм без установки і доступу до особистих файлів з будьякого пристрою, який підключений до інтернету *2+.
Завдяки залученню в освітній процес сучасних ІКТ можна
створити сприятливі умови для формування інформаційноцифрової компетентності як важливої складової розвитку
інноваційної особистості усіх учасників освітнього процесу.
Зокрема, одними із шляхів формування інформаційноцифрової компетентності учасників освітнього процесу
визначено такі: організація електронного освітнього простору
закладу освіти, використання хмарних технологій, реалізація
компетентнісного підходу до навчання.
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УДК 378.14.001.76:614.253.52
Совтус І.М., викладач-методист Ковельського фахового
медичного коледжу Волинської обласної ради
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕБРИФІНГУ У
ВИКЛАДАННІ ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА
Підготовка медсестринських кадрів є центральною ланкою
розбудови та оновлення системи охорони здоров’я України.
Найважливішим завданням сучасної медичної освіти є
підготовка не тільки висококваліфікованої, конкурентоспроможної медичної сестри, а й становлення студента як
багатогранної особистості.
Прогрес медичних та інформаційних технологій, практика
доказової медицини, необхідність довічного професійного розвитку зумовлюють необхідність розвитку системи медсестринства та відповідно освітніх практик у цій галузі *5, с. 8+.
Для усвідомленого вивчення студентами теоретичного
матеріалу будь-якої дисципліни викладачі на кожному занятті
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мають підкреслювати практичну значущість отриманих знань
для повсякденного життя та компетентного виконання
професійних функцій молодшого спеціаліста сестринської
справи. Найдієвішими методами, які демонструють студентам
зв’язок навчання з життям, є використання на заняттях
ситуативних завдань, участь майбутніх молодших спеціалістів
сестринської справи у дидактичних іграх і навчальних тренінгах
професійного спрямування та ін. Дослідники аргументують
доцільність використання на практиці таких засобів:
«різноманітні муляжі, мoделі, трeнажери, фантоми, віртуальні
пацієнти та інші засоби, що дозволяють моделювати невідкладні
стани, клінічні ситуації та інші аспекти професійної діяльності
медичної спільноти» *6+.
Такий досвід може бути основою для оновлення та
осучаснення професійної підготовки майбутніх фахівців
сестринської справи *7+.
Для викладача сьогодні важливо постійно вдосконалювати
власні знання про методи навчання, впроваджувати у власну
викладацьку практику новітні освітні концепції, йти в ногу з
часом *20+.
Розуміємо, що ми готуємо фахівців для нашої держави,
яким будемо довіряти своє здоров’я. Їх рівень підготовки має
відповідати світовим стандартам, їхні можливості – це обличчя
нашого освітньо-виховного процесу, віддзеркалення нашої
педагогічної діяльності. Тільки від глибоких теоретичних знань
викладачів, їхнього досвіду, творчості, впровадження сучасних
методик залежить активність студентів під час освітньовиховного процесу, а це сприяє становленню майбутніх фахівців
охорони здоров`я.
К.Д. Ушинський писав: «Тільки особистість може діяти на
розвиток і визначення особистості, тільки характером можна
утворити характер». Отже, тільки педагогічна творчість викладача, його прагнення до наукової самореалізації, постановка ним
нестандартних творчих завдань здатні надихнути, зацікавити
студентів та вплинути на розвиток їх творчих здібностей.
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Педагогічна майстерність викладача якраз і полягає в тому, щоб
таке важливе завдання, як активізація пізнавальної діяльності,
формування професійних мотивів навчання фельдшерів,
акушерок, медичних сестер, вирішувати за допомогою використання вдало підібраних і продуманих нестандартних форм
проведення заняття, елементів сучасних навчальних технологій,
індивідуального підходу до студентів, диференціації, створення
сприятливих умов для виконання навчальних завдань *12+.
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 фахівців до майбутньої професійної
діяльності.
У процесі застосування інноваційних педагогічних
технологій під час підготовки майбутніх фахівців у системі
медичної освіти відповідно до сучасних умов актуальними
стають питання:
 розробки нового змісту, методів і засобів навчання;
 значного поглиблення теоретичної бази знань;
 посилення прикладної спрямованості навчання;
 удосконалення педагогічної майстерності викладачів;
 відповідного дидактичного і науково-методичного
забезпечення освітнього процесу та його психолого-педагогічного обґрунтування;
 розкриття творчого потенціалу студентів та викладачів у
відповідності до їх нахилів, запитів і здібностей.
Інноваційні технології підвищують інформативність
навчального матеріалу, ефективність навчання, додають йому
динамізм і виразність. Розвиток технологій передачі інформації і
технології навчання дозволяє полегшити процес навчання і
зробити його постійним, безперервним.
Упровадження інтерактивних методів навчання в освітній
процес сприяє реалізації завдань сучасної освіти та входження в
єдиний європейський освітянський простір.
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Ключовим у сучасній вищій медичній освіті є формування
особистості майбутнього фахівця з новим світоглядом та
мисленням, що дозволить йому гнучко, оперативно реагувати на
різноманітні запити суспільства та успішно конкурувати з
іншими фахівцями на ринку праці.
Саме тому на шляху до євроінтеграції актуальним є
всебічне переосмислення підходів щодо модернізації вищої
медичної освіти, яке ґрунтується на компетентнісних засадах.
Інноваційним педагогічним методом, який дозволяє
досягнути формування умінь застосовувати набуті знання з
сестринської справи в процесі навчання та у майбутній
професійній діяльності, сприятиме набуттю уміння приймати
ефективні рішення і здійснювати їх, критично аналізувати свою
діяльність, вести пошук можливих альтернатив, є метод
дебрифінгу.
Технологія дебрифінгу є різновидом зворотного зв’язку
для аналізу підсумків спільної діяльності і визначення якості
навчання. Дебрифінг є важливою стратегією викладання та
навчання у сфері охорони здоров’я. Цей метод розширює
можливості навчання і дозволяє студентам вчитися на своїх
помилках *4+.
Застосування дидактичних підходів до клінічної освіти
через метод дебрифінгу може належним чином підготувати
студентів до клінічної практики через необхідність поєднувати
основні знання з клінічною майстерністю *1, 2].
Виходячи з того, що майбутня професійна діяльність
медичної сестри пов’язана із засвоєнням значної кількості
практичних умінь і навичок, а кожна її дія має виконуватися
чітко і безпомилково (оскільки від цього залежить ефективність
лікування, здоров’я, а іноді й життя пацієнта), метод дебрифінгу
можна вважати досить вдалою педагогічною технологією
навчально-професійної підготовки *24].
Дебрифінг – це спільне, комплексне обговорення
навчального заняття й досягнутих результатів навчання
викладачем і студентами *22].
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Дебрифiнг (англ. Debriefing – «витягування», у цьому
випадку знань з учасників ігрової взаємодії) – це процес
перегляду суджень або думок учасників інтерактивного
навчання, а також обговорення і порівняння їх вирішення з
можливими альтернативами *24].
У педагогіці призначенням методу є сприяння
формуванню деяких компетентностей, таких як: готовність
працювати в команді, вести дискусію, здатність критично
мислити, бути толерантним до іншої думки. Дебрифінг мотивує
студентів на більш детальне і глибоке вивчення дисципліни,
активну участь у груповій роботі, самостійний пошук вирішення
проблеми, розвиває самокритику і навчає як колегіальності, так і
аргументованого прийняття самостійних рішень *8, 18+.
Найтісніший контакт між викладачем і студентами
досягається в результаті спільних дій, що особливо яскраво
проявляється в педагогічній технології дебрифінгу. Цей метод
активного навчання відноситься до сучасних педагогічних
технологій,
при
якому
завдяки
високотехнологічним
комунікативним засобам відбувається обговорення досягнутих
результатів освітнього процесу й самого заняття *9, 15+.
Процес дебрифінгу побудований на взаємодії всіх
студентів, включаючи викладача. Педагог частіше виступає лише
в ролі організатора процесу навчання, лідера групи,
фасилітатора, творця умов для ініціативи студентів *14+.
Дебрифінг спрямований на з’ясування того, що досягнуто і
як це зроблено, тому його суть – в організації своєрідної
рефлексії заняття *16, 17+ з метою проаналізувати й осмислити
вивчений матеріал, виявити, розібрати і з’ясувати незрозумілі
моменти, відзначити досягнення, проаналізувати поведінку у
групі та охарактеризувати вміння взаємодіяти в ній.
Дуже важливе в дебрифінгу співставлення поставлених на
початку заняття цілей та отриманих у кінці його результатів, що
є доповненням рефлексії (осмисленням пережитого досвіду) та
зворотного зв’язку (з’ясування педагогом того, що засвоєно) *3, 9+.
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Дебрифiнг реалізує такі функції *24]:
 вивести учасників заняття з розіграних або проаналізованих ролей;
 внести ясність у події (на рівні фактів);
 усунути виниклі непорозуміння і виправити помилки;
 зняти напругу (тривогу, занепокоєння) в тих учасників,
які перебувають у такому стані;
 виявити установки, почуття і зміни, що відбулися з
учасниками під час ситуаційно-рольових ігор;
 дати учасникам заняття можливість розвинути в собі
здатність до самоспостереження і самоаналізу та продемонструвати їх;
 удосконалювати навички ведення включеного спостереження;
 співвіднести
підсумковий
результат
з
наперед
поставленими цілями;
 проаналізувати, чому події відбувалися саме так, а не
інакше;
 зробити висновки за підсумками аналізу поведінки і дій
учасників;
 закріпити або відкоригувати засвоєння нової інформації;
 намітити нові теми для роздумів і підготовки до
наступного заняття;
 встановити зв’язок з попередніми і наступними
заняттями і т. д.
У процесі дебрифінгу учасники заняття отримують знання
про практичний досвід один одного, тобто отримують
можливість вчитися на помилках інших.
Ще однією позитивною стороною дебрифінгу є те, що він
дозволяє індивідуалізувати оцінювання протягом усього
виконання маніпуляції, бо викладач не може одночасно
простежити виконання практичного завдання на всіх його
етапах і всіма студентами групи (це 9–12 осіб), а під час
відеоперегляду це завдання можна виконати.
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Технічна сторона методу дебрифінгу не вимагає значних
матеріальних вкладень: можна використовувати будь-який
записуючий пристрій (камеру, планшет, навіть телефон). Висока
якість запису має не настільки важливе значення, як критичне
оцінювання своїх дій з боку й покроковий розбір з досвідченим
викладачем-фахівцем *19+.
Умови для проведення дебрифінгу:
 застосування методу у групі з 8–12 осіб в
інтерактивному режимі (важливою є атмосфера співпраці);
 рекомендована неманіпулятивна техніка спілкування
педагога та студентів, де роль педагога виконує помічник, який
спрямовує студентів за допомогою запитань;
 наявність певних ресурсів й матеріальна база для
проведення методики: мультимедіа та фліпчарт для фіксації та
презентації матеріалу дебрифінгу, відеоматеріали (коли метод
застосовують як мотивуючий початок обговорення).
Фліпчарт – демонстраційна таблиця, яку використовують
під час проведення презентацій, стратегічних сесій, інших
групових заходів для графічного зображення чи пояснення
основних думок. Зазвичай є металевою поверхнею на тринозі.
Має алюмінієву рамку, поличку для аксесуарів, фіксований
тримач для паперу, регульовану висоту.
Фліпчарт – порівняно нове канцелярське приладдя, добре
знайоме багатьом працівникам. Іноді – просто незамінна річ для
проведення тренінгів, навчання, будь-яких інших масових
заходів.
Багато хто, можливо, зустрічався з цим поняттям у своєму
житті, але чи усі знають, що це насправді таке? Нетямуща
людина може вирішити, що фліпчарт – це та ж сама магнітномаркерна дошка, але на тренозі або підставці. По суті, це не було
б такою вже великою помилкою, коли б не одне «але»: на
додаток до магнітної робочої поверхні для листа маркером
фліпчарт має лист або блок паперу, закріплений згори (рідше –
праворуч або ліворуч поверхні самого фліпчарту) і що
перевертається за принципом блокнота.
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Фліпчарти бувають різні: починаючи зі звичайних
трикутних настільних, закінчуючи видами з трьома, чотирма
ніжками або однією опорою на коліщатках. Природно, варіант з
коліщатками є наймобільнішим, якщо розглядати стаціонарні
фліпчарти. Новинкою на ринку презентаційного устаткування є
переносні фліпчарти: вони є тубусом з ременем для перенесення, усередині якого знаходиться рулон пластикової плівки,
яка з легкістю прилипає до будь-якої поверхні, і так само легко
відклеюється. Сам тубус кріпиться за допомогою двох висувних
скоб на будь-яку вертикальну поверхню. По плівці можна
писати за допомогою будь-яких маркерів або фломастерів *23+.
Методика проведення дебрифінгу:
1. Перед початком практичних занять, а також на
кожному занятті, відповідно до тематичного плану, ознайомити
студентів з інструкцією (провести роз’яснювальну роботу про
завдання й методики майбутніх маніпуляцій).
2. Пояснити і самостійно продемонструвати хід виконання
практичних маніпуляцій, використовуючи необхідне оснащення, навчальні фільми, фотографії, рисунки, муляжі, фантом
тощо.
3. Обговорити основні положення, показання та протипоказання до виконання різних маніпуляцій, протоколи
(алгоритми) їх проведення, розібрати можливі помилки й
ускладнення.
4. Провести відпрацювання практичних навичок на
муляжах, фантомі під керівництвом і контролем викладача. На
відпрацювання практичних навичок згідно з алгоритмами
відводити відповідну кількість часу, що залежить від складності
маніпуляції.
5. Кожен студент отримує ситуаційну клінічну задачу –
«легенду», для засвоєння конкретної практичної навички. На
заключному етапі заняття проводять відеозйомку самостійного
виконання студентами практичних навичок (маніпуляцій).
Процес відпрацювання практичної навички записує одна, або
дві відеокамерами з різних ракурсів. Можна використовувати
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будь-який записуючий пристрій (камеру, планшет, навіть
телефон). Відеоматеріал імпортувати (надіслати)/перенести на
робочий комп’ютер (за наявності доступу до інтернету –
надіслати на e-mail (перенести файли за допомогою облікового
запису Google) / перенести файли за допомогою кабелю USB).
Варіант 1. Перенесіть файли за допомогою облікового
запису Google.
1. Завантажте файли в обліковий запис Google, щоб вони
були доступні на комп'ютері й телефоні.
2. Завантажте браузер.
3. Якщо ви працюєте з невеликими обсягами даних, все
очевидно. Файли можна завантажувати, просто перетягуючи їх у
вікно браузера з Google Drive. Слідом їх можна організовувати у
папки, перейменовувати і ділитися з іншими.
Автоматичне завантаження
Backup and Sync – програмний інструмент від Google, який
дозволяє автоматично створювати бекап файлів з комп’ютера,
підключеної камери або SD-карти. Для використання потрібно
встановити Backup and Sync на пристрій і обрати папки, які
будуть постійно синхронізувати з Google Drive. Так будь-які
поміщені туди файли будуть автоматично завантажуватися в
хмару. Це заощадить час *25+.
Варіант 2. Перенесіть файли за допомогою кабелю USB.
1. Розблокуйте телефон.
2. Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою
кабелю USB.
3. На телефоні торкніться сповіщення «Пристрій
заряджається через USB».
4. У розділі «Використання USB» оберіть «Передавання
файлів».
5. На комп’ютері відкриється вікно перенесення файлів.
Перетягніть у нього файли.
6. Закінчивши, відключіть телефон від комп’ютера з ОС
Windows.
7. Від’єднайте кабель USB.
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Імпорт фотографій і відео з телефона на ПК *10+
Застосовується до Windows 10.
Передавайте на персональний комп’ютер (ПК) фотографії,
збережені на iPhone чи телефоні з Android.
Спочатку під’єднайте телефон до ПК за допомогою USBкабелю, через який можна передавати файли.
1. Увімкніть свій телефон і розблокуйте його. Якщо
пристрій заблоковано, ПК не зможе знайти його.
2. На ПК натисніть кнопку Пуск і оберіть пункт
Фотографії, щоб відкрити відповідну програму.
3. Виберіть Імпорт > З USB-пристрою та дотримуйтесь
інструкцій. Ви можете обрати елементи, які необхідно
імпортувати, і вказати, де їх потрібно зберегти. Виявлення та
перенесення даних можуть зайняти кілька секунд.
Переконайтеся, що відео, чи фотографії, які потрібно
імпортувати, розташовано саме на пристрої, а не в хмарі. Потім
виконайте інструкції, передбачені для вашого типу пристрою.
Пристрої з Android
Можливо, на телефоні уже є програма камери,
синхронізована з хмарним сховищем, наприклад One Drive або
Google Фото. У такому разі фотографії та відео автоматично
завантажуються до хмари. Щоб отримати доступ до цих
фотографій або відео на ПК, можна завантажити їх із хмарного
сховища через браузер.
Скористатися недавніми фотографіями можна за
допомогою програми «Ваш телефон» із Microsoft Store. Вона дає
змогу переглядати й копіювати останні фотографії з папки
камери та знімків екрана без підключення через USB-кабель. У
цій програмі можна отримати доступ тільки до недавніх
фотографій і неможливо імпортувати відео. Для використання
програми «Ваш телефон» потрібен телефон з Android 7.0 або
новіша версія ОС.
Якщо ви завантажуєте дані напряму з пристрою через
USB-кабель, може знадобитися змінити настройки USB для
передавання медіавмісту й фотографій. Щоб отримати
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актуальну інформацію від Google, див. статтю Передавання
файлів між пристроєм з Android і комп’ютером.
iPhone
На пристрої з iOS може з’явитися запит на підтвердження надійності цього комп’ютера. Виберіть варіант Надійний або Дозволити, щоб продовжити. Щоб отримати актуальну
інформацію від Apple, див. статтю «Імпорт на ПК» в
розділі Перенесення фотографій і відео з iPhone, iPad чи iPod
touch на сайті Apple.
Якщо на пристрої з iOS увімкнуто функцію iCloud, ви
не зможете завантажувати фотографії та відео. Ваші зображення
знаходяться в iCloud, а не на пристрої. Якщо потрібно відкрити
чи імпортувати на ПК ці фотографії та відео, скористайтеся
програмою iCloud для комп’ютерів. Щоб отримати додаткові
відомості, див. статтю Отримання довідки стосовно фотографій в
iCloud на веб-сайті компанії Apple.
Пов’язані ресурси
 Якщо у вас виникли проблеми з підключенням
телефону, спробуйте скористатися іншим USB-кабелем. Вони
мають різну швидкість передавання даних, і не всі з них можуть
передавати файли. Отримайте довідку щодо неполадок із USB.
 Якщо у вас виникли проблеми з Apple ID, кодом
доступу або перевірки Apple, перейдіть на сторінку Підтримка
Apple для отримання додаткової інформації.
 Якщо ви хочете імпортувати фотографії з камери, а не
телефона, див. відповідну інформацію на веб-сайті виробника
камери. Щоб отримати загальну інформацію для Windows
10, див. статтю Доступ до всіх фотографій.
 Отримайте довідку щодо програми «Ваш телефон».
 Якщо ви використовуєте попередні версії Windows, див.
інформацію для Windows 8.1 або Windows 7.
6. Провести дебрифінг – перегляд відеозапису на екрані
(комп’ютера, телевізора, Smart Board) та обговорення дій та
отриманих результатів. Кожен студент переглядає відео самостійно і разом з іншими студентами та викладачем. Надати
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студентам можливість аналізувати помилки, обговорювати їх з
викладачем, використовуючи такі функції запису, як «стопкадр» і «повернення». Після цього починається обговорення
кожного кроку виконання алгоритму практичної навички,
підмічаються помилки, неточності, студенти радять один
одному, як краще було б зробити, чого слід уникати.
Відбувається плавний перехід від обговорення почуттів та
емоцій, проявлених студентами в конкретних ролях, які вони
виконували, до об’єктивнішого обговорення проблем.
7. Оцінити за традиційною системою з конвертацією балів.
Обговорюючи підсумки інтерактивного заняття, а отже, і
якість навчання за допомогою дебрифінгу, викладач концентрує
увагу студентів саме на рішеннях, які вони приймають, вказує на
їх
переваги
та
недоліки,
наголошує
на
можливих
альтернативних варіантах, але не більше того. Оцінити рішення
як правильне або неправильне не завжди можливо (наприклад,
у тренінгу або під час аналізу ситуації), а іноді й недоцільно *26+.
Викладач має неодмінно оцінити, що відбувається, і
висловити свою професійну думку. Це важливо для того, щоб
студенти зрозуміли – чого вони вже навчилися (що необхідно
закріпити) і над чим слід попрацювати в подальшому (що
корегувати) *13, 21+.
Досить ефективним у процесі навчання у вищих медичних
закладах є варіант поєднання методу ділової гри з методом
малих груп та технологією дебрифінгу для відпрацювання на
практичних заняттях професійних вмінь і навичок у майбутніх
медиків *24].
Оскільки дебрифінг розглядається як різновид зворотного
зв’язку для аналізу підсумків спільної діяльності, визначення
якості навчання, його можна вважати педагогічною технологією
навчально-професійної підготовки фахівців, яка вміщує в собі
елементи практичного тренінгу та дискусії. Цей процес побудований на взаємодії всіх студентів разом з викладачем. Викладач
виконує такі функції: організатора процесу навчання, лідера
групи, фасилітатора, творця умов для ініціативи студентів.
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Завдяки педагогічній майстерності викладача, його толерантності, під час дебрифінгу відбувається діалог викладача і студента, що суттєво поліпшує мотивацію студентів до навчання, коли
вони вчаться як на власних, так і на помилках інших *11+.
Висновки.
1. Використання
сучасних
педагогічних
технологій,
зокрема дебрифінгу, дозволяє підвищити ефективність оволодіння студентами практичних навичок на ранніх етапах
освітнього процесу (2 курс, 3-й та 4-й семестр), що відповідає
концепції сучасної освіти про підвищення якості освітніх послуг
і підготовки кваліфікованих фахівців, які володіють необхідним
обсягом практичних навичок на високому професійному рівні.
2. Метод дозволяє детально й об’єктивно оцінювати виконання студентами практичних завдань, що робить відкритішою
систему оцінювання.
3. Дебрифінг забезпечує підготовку студентів на вищому
рівні до складання іспиту «Крок М», який введено в сучасний
освітній процес.
Ґрунтуючись на отриманому досвіді та проаналізувавши
педагогічну літературу, пропоную такі методичні рекомендації:
1) дебрифінг доцільно проводити на заключному етапі
заняття з метою оцінювання досягнутих результатів;
2) методику слід запроваджувати під час проведення
занять, які проходять у формі тренінгу (для зняття стресу й
напруження), із застосуванням методу кейсів (для оцінювання
обраних шляхів вирішення проблеми), ділової гри (для виведення з ролей та об’єктивного оцінювання прийнятих у ході гри
рішень);
3) для створення зв’язку з уже вивченим матеріалом на
початку нового заняття за темою, яку вивчають (для мотивації та
залучення).
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Чалий В.І., завідувач відділення агроінженерії Глухівського
агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського
національного аграрного університету
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ
У сучасному світі заклади вищої освіти є головним носієм
професійного становлення фахівця, тому вони мають швидко
пристосовуватись до новостворених соціально-економічних умов
та використовувати стандарти вищої освіти для формування
професіоналізму нового покоління.
Головним соціально спрямованим державним інститутом
є вища освіта, основним покликанням якої є професійна
підготовка нового покоління, в процесі якої працівники вищих
закладів освіти формують у молодого покоління вміння
вирішувати професійні завдання у майбутній діяльності, що
передбачає володіння високим рівнем продуктивних знань,
умінь, навичок і здібностей.
Сучасний
професіонал
має
усвідомлювати
свій
професійний вибір, володіти знаннями про обрану професію,
зміст і специфіку своєї професійної діяльності та має бути
підготовленим вирішувати професійні завдання у мінливих
соціально-економічних умовах.
У наш час у європейських країнах ведеться обговорення
питань щодо професійного становлення майбутнього фахівця та
яким чином сформувати у майбутнього покоління професійну
компетентність для його розвитку як професіонала [1]. Це
можливо вирішити за допомогою удосконалення навчальних
програм, модернізації освітніх стандартів, використання
інтерактивних методів навчання, затвердження нового переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти та створення механізму його
впровадження.
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Тому європейська інтеграція України передбачає активне
освітньо-педагогічне співробітництво, становлення нашої
держави як повноправного учасника європейського освітнього
простору. Саме євроінтеграційні процеси визначають потребу у
встановленні відповідності національних стандартів євпропейським, спрямованість на європейський досвід.
Вітчизняні та зарубіжні науковці займалися вивченням
проблеми основних досліджень щодо формування освітнього
стандарту. Зважаючи на те, що в українську систему вищої
освіти були впроваджені Болонські принципи, стандарт
описували як сукупність вимог до змісту та результатів освітньої
діяльності закладів вищої освіти. У наш час в Україні уже
впроваджено рівневу та програмну стандартизацію вищої освіти
на основі євроінтеграційних процесів *6+.
У наш час потрібно підсилити міжнародне співробітництво у сфері професійної освіти, при цього розробити і
впроваджувати інноваційні пропозиції імплементації зарубіжного досвіду та його використання в українській системі освіти.
У нашому дослідженні ми будемо аналізувати змістовність
стандартизації вищої школи з різних позицій, а саме:
– розглядається як чинник відкритості, прозорості, як
критерій високого рівня результативності інтегративних освітніх
програм, систем та відповідних інноваційних технологій у
закладах вищої освіти. Тому стандартизація є гарантією якості
вищої освіти і головним фактором підвищення рівня професійної компетентності людей;
– це основний засіб відтворення сукупності норм і правил
до вищої школи з боку державних органів, наукових спеціалістів,
студентської молоді та їх батьків;
– це інструмент, за допомогою якого підвищується
здатність до конкуренції університетів. Нашою метою є
побудова найкращої структури стандарту, базуючись на
наукових поглядах вчених щодо європейської стандартизації
системи освітньої сфери, яка є фундаментом інтеграції
міжнародної системи вищої освіти, це, в свою чергу, дає змогу
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сформувати основні життєво важливі цінності, беручи до увагу
при цьому різні національні фактори *6+.
Таким чином, стандарт – це документ, що встановлює
відповідні норми та вимоги здійснення освітньої діяльності. Ми,
у нашому дослідженні, акцентували увагу на вивченні соціальної
складової процесу стандартизації, що допоможе нам поєднати
систему вищої освіти з обраною професійною діяльністю
фахівця, у якій визначається рівень професійної підготовки
молодого покоління.
Згідно з Законом України «Про освіту» (ст. 6), державний
стандарт освіти – це документ, метою якою є визначення
системи відповідних норм та вимог до змісту і рівня професійної
підготовки у нашій країні *2+. Саме вони є базою для оцінювання
освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня нового покоління.
На сьогодні Галузеві стандарти вищої освіти, які були
запроваджені у 2002–2014 роках, замінені на нові стандарти
вищої освіти, фундаментом яких є компетентісний підхід і
виділяють філософію формулювання відповідних вимог до
молодого покоління, які закладені в Болонський процес і у
міжнародний Проєкт Європейської Комісії «Гармонізація
освітніх структур в Європі» *5+.
Головним кроком щодо створення стандартів у системі
вищої освіти є визначення предметної галузі для кожної
спеціальності. У методичних рекомендаціях на основі Міжнародної стандартної класифікації освіти пропонується розглядати
предметну галузь таким чином: об’єкти діяльності, цілі
навчання, теоретичне наповнення предметної області, методи та
технології. У документах про освіту поняття компетентність
розглядається як поєднання знань, умінь і навичок, особистіснопрофесійних якостей, загальноважливих людських цінностей,
яка допомагає ефективно здійснювати професійну підготовку
майбутнього професіонала і є результатом ефективного
навчання. Компетентності, якими має володіти нове покоління,
в процесі створення стандартів поділяють на три складові –
інтегральні, загальні та спеціальні *4+.
199

Інтегральна компетентність розглядається як можливість
вирішувати складні професійні завдання і проблеми у
професійній діяльності. Загальні компетентності – це
продуктивні знання, інтегративні вміння, професійні навички,
які формуються у студентської молоді в процесі навчальної
діяльності.
Загальні компетентності мають важливе значення для
ефективної реалізації особистості у професійній сфері, та крім
того, особистісного становлення.
Спеціальні компетентності, які ще мають іншу назву, а
саме фахові – це компетентності, які залежать від предметної
галузі і мають важливе значення для здійснення результативної
професійної діяльності згідно з обраним фахом [1].
Крім того, необхідно, проаналізувати ще одну з головних
складових стандарту, а саме: сутність нормативного змісту
професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти, які
сформульовані в основних поняттях результатів навчання. Саме
результати навчання характеризуються як комплекс знань,
умінь, навичок, професійних компетентностей, які здобуваються
студентом у процесі навчальної діяльності згідно з освітньопрофесійною та освітньо-науковою програмами, які можливо
визначити та оцінити. Охарактеризовані нами вимоги та
пропозиції є загальними та всебічними та допомагають
розробити нові стандарти системи вищої освіти для будь-якої
професії *3; с. 24+.
Для удосконалення професійної підготовки нового
покоління необхідно розробити стандарт вищої освіти в межах
спеціалізації. Крім того, під час розробки освітньої програми
для визначеної спеціалізації згідно з рекомендаціями, які
базуються на європейському досвіді, враховуючи найкращі
здобутки вітчизняних науковців щодо створення умов для
особистісно-професійного
розвитку
майбутніх
фахівців.
Формуючи у них інтегративні уміння, потрібно усвідомлювати,
що здійснюючи професійну підготовку студентської молоді,
необхідно визначити нові цілі та пошуки нових шляхів розвитку.
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УДК 7.021.2
Сергєєва Т.А., завідувач методичного кабінету,
викладач-методист Комунального закладу
«Мелітопольський фаховий коледж культури
і мистецтв» Запорізької обласної ради
ПРОЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИКЛАДАЧА ОСВІТНІХ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ
В умовах реформування фахової передвищої мистецької
освіти перед викладачами постає нагальне питання як
організувати опанування знаннями і цінностями культурної та
201

мистецької спадщини, враховуючи поєднання освітніх традицій
із сучасними новітніми тенденціями навчання, спрямованими на
самостійний розвиток інтелектуальної сфери здобувачів освіти.
З метою саморозвитку та самовдосконалення здобувачів
освіти необхідно створювати умови для їх самореалізації, на
заняттях і в позааудиторний час залучати до різних видів
предметно-перетворювальної, конструктивно-творчої діяльності.
На сучасному етапі навчання є багато педагогічних
технологій, які поєднують теоретичні знання з їх практичним
застосуванням. Апробація будь-яких з них дає тільки позитивні
результати, тому що це завжди креативний підхід до методики
та форми організації навчання, до комплексного інтегрованого
процесу. Одним з таких напрямків у практичній діяльності
викладача мистецьких закладів освіти є проєктні технології. Їх
підтримують такими дидактичними принципами, як активність,
продуктивність, саморозвиток, опора на суб’єктивний досвід,
співробітництво й партнерство.
Проєктні технології мають широкий спектр розмаїття.
Найбільш детальну типологію проєктів пропонує доктор
педагогічних наук, професор Євгенія Семенівна Полат у своїй
роботі «Сучасні педагогічні та інформаційні технології в системі
освіти», класифікуючи їх на прикладні, ігрові, інформаційні,
творчі, дослідницько-пошукові тощо.
Дослідницько-пошукова робота студентів закладу фахової
передвищої освіти є одним із важливих засобів підвищення
якості підготовки і професійного виховання фахівців. Її основне
завдання як одного з напрямків проєктних технологій – оволодіння розширеною інформацією, поглибленими знаннями,
розвиток умінь і навичок самостійної діяльності у засвоєнні
програмного матеріалу, а також творчого потенціалу студентів.
На базі кабінету «Народної музичної творчості» коледжу
проводиться дослідницько-пошукова діяльність студентів
старших курсів щодо збирання фольклорно-етнографічних
матеріалів з навчальних дисциплін «Народна музична
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творчість», «Розшифровка народних пісень» і творчого проєкту –
студентський вокально-фольклорний ансамбль «Візерунок».
Перш за все, значну увагу приділяють збереженню
народнопісенних традицій нашого регіону, зокрема елементу
нематеріальної культурної спадщини «Степовий розспів
Запорізького краю». Дослідницько-пошукова діяльність складається з таких етапів:
- організація проєкту – постановка мети, конкретного
завдання;
- планування роботи, створення середовища для
дослідницько-пошукової діяльності, поєднання репродуктивних
та інтерактивних методів розвивального навчання;
- виконання, реалізація методів і прийомів пошукової,
дослідницької,
аналітичної,
експериментальної,
творчої,
виконавської діяльності;
- отримання результатів, підсумки роботи.
Зрозуміло, що дослідження елементу НКС «Степовий
розспів Запорізького краю» – довгостроковий проєкт. Його
ґрунтовне дослідження було розпочато у 2012 році, а в 2017-му –
обласною комісією з НКС елемент був затверджений в
обласному реєстрі переліку нематеріальної культурної спадщини Запорізької області. В цьому ж році елемент НКС був
представлений в Українському центрі культурних досліджень на
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Імплементація
конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини:
підсумки та перспективи» в м. Київ.
З того часу проводять плідну роботу щодо збереження та
популяризації елементу НКС: пошук джерел пісенного матеріалу (автентичне виконання), запис інформації на сучасні носії,
розшифровка тексту та наспіву пісень, їх запис і виконання.
Документування дослідницько-пошукових матеріалів та
розшифрування українських народних пісень знайшли відображення у друкованих виданнях Запорізького обласного методичного центру культури і мистецтва: «Методика компетентнісного
підходу до пошуково-збирацької роботи з розшифровки
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народної пісні» (2013 р.), «Особливості народної манери співу
Запорізького краю. Зимові обрядові пісні» (2017 р.), «Нематеріальна культурна спадщина Запорізької області» (2018 р.) та у
збірці українських народних пісень «Степовий розспів
Запорізького краю», яка вийшла у київському видавництві
«Ліра» в 2019 році.
Життєздатність елементу збірки «Степовий розспів
Запорізького краю» в пісенній практиці неймовірна. Він
передається шляхом прямої трансмісії через студентський
вокально-фольклорний ансамбль «Візерунок» Комунального
закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і
мистецтв» Запорізької обласної ради.
У 2018 році під егідою Національного музею історії
України відбувся Всеукраїнський марафон під назвою «Історія в
колядках». Для участі в марафоні розшифрували стародавню
колядку «Во Єрусалимі всі дзвони дзвонили», інша назва –
«Щедрий вечір».
Колядку привезли з Волновахського району Донецької
області та записали у електронному вигляді в другій половині
XX сторіччя у мешканок села Єгорівка Кравець Євдокії
Степанівни та Дзюби Євдокії Іванівни. За підсумками марафону
колядка «Во Єрусалимі всі дзвони дзвонили» увійшла в Золотий
фонд Національного музею історії України, а учасники
отримали сертифікати.
Наші напрацювання у цьому проєкті вже виходять за межі
закладу освіти. Проводяться майстер-класи на Всеукраїнському,
обласному, регіональному рівнях: у рамках семінарів, практикумів, конкурсів «Степова симфонія відродження», «Запорізька
спадщина», «Грай, музико!», «Червона калина», «Покрова на
Хортиці» тощо.
Популяризуючи неоціненну спадщину Таврійського краю,
ансамбль «Візерунок» є учасником міжнародних конкурсів:
«EURO VISION MEDIA STAR GROUP» (Франція, 2017) – з
українською народною піснею «Зелений дубочку»; «Слов’янський вінець» (Болгарія, 2018) – з обрядовою картинкою «Заклик
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Весни»; телевізійного національного конкурсу «Фольк-music»
(Київ, 2017), чемпіонатів з фольклору «Eurofolk-Харків 2018» з
обрядовою картинкою «Обжинки»; «Eurofolk-Вінниця 2019» з
українськими народними піснями «Пущу коня та на яр, на
долину», «Гречаники»; «Eurofolk-Запоріжжя 2019» з обрядовою
картинкою «На Івана Купала» в рамках Міжнародного конкурсу
«Таланти 21 століття» під егідою Європейської Асоціації
Фольклорних Фестивалів та офіційного партнеру UNESCO; X
Міжнародного Різдвяного фестивалю-конкурсу в Кракові
(Польща, 2019).
Таким чином, за довгостроковими дослідницько-пошуковими проєктами маємо щорічні результати у засвоєнні
навчального матеріалу, в оволодінні уміннями та навичками
самостійної практичної діяльності, у відтворенні творчого
потенціалу студентів.
Використані джерела
1. Полат Є.С. Сучасні педагогічні і інформаційні технології
в системі освіти. – Москва : Академія,2010. – С. 193–200.
2. Сергєєва Т.А. Методика компетентнісного підходу до
пошуково-збирацької роботи з розшифровки народної пісні. –
Запоріжжя, 2013. – 16 с.
3. Сергєєва Т.А. Степовий розспів Запорізького краю //
Збірка українських народних пісень – Київ, 2019, – 36 с.
Новікова С.Ю., викладач Відокремленого структурного
підрозділу «Старобільський фаховий коледж
Луганського національного аграрного університету»
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ СТЕНДІВ
У ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ
Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є
опанування вміннями і навичками саморозвитку особистості, що
значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних
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технологій, організації процесу навчання. Загальновідомо, що
будь-яку педагогічну технологію необхідно розглядати як цілісну
систему в єдності компонентів і взаємозв'язків, а мультимедійні
засоби навчання мають унікальну можливість надавати
величезну кількість корисної та цікавої інформації в
максимально зручній і доступній формі.
Із цілої низки проблем, з якими стикається процес
реформування освіти, найсерйозніша, зумовлена нестачею
інформаційно-методичних видань і засобів навчання.
Цю проблему могло б вирішити використання в
освітньому закладі інтерактивних панелей. Але мати в закладі
освіти такі панелі – дуже дороге задоволення, ціни стартують від
60 тис. грн.
Інтерактивна панель – це рідкокристалічний сенсорний
екран, на якому можна обирати методом дотику окремі об’єкти.
Використовуючи принципи роботи з інтерактивною
панеллю, можна створити так звані «інтерактивні стенди».
Виготовити їх у паперовому варіанті та продублювати як вебсторінку в Інтернеті.
Основну інформацію можна розмістити безпосередньо на
стенді, а додаткову – у вигляді гіперпосилань на веб-ресурси.
Здобувачі освіти, маючи доступ до інтернету, за необхідності
можуть завантажити цей стенд на екран комп’ютера, або за
допомогою QR-коду на свій смартфон.
Інтерактивні стенди для кабінету фізики створені з метою
популяризації дисципліни «Фізика», мають мотиваційну
спрямованість, а також
призначені для інтерактивного
контролю знань студентів. Контент стендів, що містить інтернетресурси, інтерактивні вправи сервісу LearningApps, які
знаходяться у вільному доступі, Google-форми для тестування,
дидактичний матеріал відповідає навчальній програмі
дисципліни «Фізика» для студентів першого курсу всіх
спеціальностей.
Інтерактивні стенди виготовлені в програмі Microsoft
Office Publisher, в паперовому вигляді мають розмір 138×93 см.
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Для забезпечення інтерактивності використано безкоштовний
конструктор сайтів WIX.com, тому що створений сайт має як
версію для ПК, так і версію для смартфонів.
Способи активації стендів:
 за прямим посиланням на сайт https://stblnau.
wixsite.com/fiz06;
 за посиланням з сайту коледжу https://stblnau.
wixsite.com/1924, меню СТУДЕНТУ/Електронна бібліотека;
 за QR-кодом безпосередньо з фізичних носіїв (стенди,
флаєри) за умови підключення ґаджету до інтернету.
Посилання на додаткову інформацію зроблено у вигляді
кнопок з відповідними зображеннями (перед користуванням
стендами це потрібно оговорити) і тільки на україномовні вебресурси.
Найцікавіше полягає в тому, що можна змінювати
посилання не передруковуючи стенд (це у випадку, коли
інформація застаріє).
Викладачі фізики активно використовують ці стенди на
етапах актуалізації знань, закріплення матеріалу, тематичного
опитування. Дуже згодилися вони і в сучасних умовах навчання з
використанням дистанційних технологій.
Важливість використання інтерактивних стендів полягає
в тому, що вони надають заняттю специфічної новизни, яка за
своїм змістом і формою викладання сприяє відтворенню за
короткий час значного за обсягом матеріалу, а також
викладанню його в незвичному аспекті, викликаючи у студентів
нові образи, деталізуючии нечітко сформовані уявлення,
поглиблюючи здобуті знання.
Використання засобів мультимедіа для повторення,
узагальнення та систематизації знань не тільки допомагає
створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет,
явище чи подію, які вивчають, але й доповнити відоме новими
даними.
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УДК 373.3/.5.015.31
Хода З.Ф., викладач-методист Барського фахового
коледжу транспорту та будівництва
ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ
І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Інтеграція науки і освіти є ключовим фактором побудови
суспільства, що базується
на знаннях та інтелектуальних
здобутках.
Світ перейшов у період швидких науково-технічних,
економічних і технологічних удосконалень, тому ми зобов'язані
готувати і випускати фахівців, підготовлених до роботи в
сучасних умовах.
Приблизно у 800 українських закладах фахової передвищої освіти навчається близько 400 тисяч здобувачів освіти і
працює до 45 тисяч викладачів. Ця величезна система щорічно
готує понад 100 тисяч фахівців середньої ланки, які поповнюють
колективи багатьох підприємств і є носіями інновацій у цілих
галузях економіки нашої країни.
Нині
більшість закладів освіти не мають належної
підтримки від своїх традиційних шефів, тому все більш
потребують забезпечення висококваліфікованими кадрами, які
здатні використовувати в освітньому процесі не тільки
традиційні методи, але необхідні інформаційно-комунікаційні
технології, що відповідають запитам глобалізації.
Сьогодні частка інноваційної продукції в Україні складає
близько 1,4 %, у розвинених країнах – 40–60 %, у найрозвиненіших – до 80% і більше. Таким чином, основним напрямком
роботи в Україні загалом і у нашому закладі освіти зокрема – це
постійне підвищення конкурентноспроможності та інноваційної спрямованості розвитку освітнього процесу.
Для цієї мети найбільше сприяння мають інтеграція
науки і освіти, подальша інтелектуалізація знань. Крім того,
головним пріоритетом є готовність виходу на сучасний ринок
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праці молодих кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців
середньої ланки, які орієнтовані на практичну діяльність в
умовах
сучасних виробництв із використанням сучасного
обладнання та інноваційних технологічних процесів. Вони
мають бути готові на ринку праці не тільки до опанування
наявними технологічними процесами та обладнанням, але й до
вдосконалення як виробничих процесів, так і осучаснення
кінцевої продукції.
З цією метою конче необхідно запровадити:
- сучасне викладання з використанням досягнень освіти,
науки і техніки з кожної дисципліни конкретної спеціальності;
- проведення виробничих практик на сучасних
високотехнологічних виробництвах;
- залучення здобувачів освіти до технічної творчості разом
із керівниками практик, викладачами і фахівцями підприємств з
подальшим оформленням прав на інтелектуальну власність:
винаходи, корисні моделі та раціоналізаторські пропозиції;
- створення умов для участі у конкурсах для отримання
грантів на науково-технічні розробки від провідних українських
і зарубіжних підприємств та організацій автомобільнодорожнього спрямування;
- інтеграцію фахової передвищої і професійної освіти в
єдиний освітній простір Європи і світу;
- академічні обміни викладачами і студентами та
підтримання партнерських відносин між членами навчальних
колективів;
- удосконалення системи працевлаштування випускників
закладів освіти з урахування особливостей державних,
комунальних та приватних підприємств та організацій;
- звільнення системи ліцензування і акредитації від
зайвого бюрократичного навантаження;
- вдосконалення структури і системи управління
коледжами і технікумами;
- створення можливості отримання в одному закладі
фахової передвищої освіти таких кваліфікацій:
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робітника;
молодшого спеціаліста;
бакалавра;
спеціаліста;
магістра.
Такі заклади освіти матимуть структуру: університет –
коледж – ліцей.
Зважаючи на актуальність проблеми, і те, що вища,
фахова передвища і середня освіта ХХІ століття відрізняються
низкою особливостей та потребують змін змісту і організації
освітнього процесу.
Ці зміни є невід'ємною частиною науково-технічного
прогресу і сприятимуть переведенню освіти в Україні у рентабельну високоефективну та конкурентноспроможну структуру.
Серед найголовніших факторів, що необхідні для
інтеграції науки і освіти у закладах фахової передвищої освіти
домінують ті, які не кожен заклад освіти в змозі самостійно
подолати, тому постає питання про формування модернізованої
державної системи фахової передвищої і професійної освіти,
що дозволить органічно вписатися в процеси інтеграції, які
проходять у Європі та світі.
УДК 372.48
Гаврилюк Р.М., директор Вижницького фахового коледжу мистецтв
та дизайну імені Василя Шкрібляка
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА СПАДЩИНА В
ЕТНОДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ОСВІТІ
В умовах державотворення України початку XXI ст.
актуальними постають питання культурного і духовного
розвитку студентської молоді. Особливо це стосується ролі
історико-краєзнавчого спадщини в розбудові й утвердженні
української державності на засадах високої духовності та
громадянськості. У добу відродження та піднесення національної
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свідомості на особливу увагу заслуговує питання теоретичних і
методичних засад навчання студентів етнодизайну, зокрема, у
Вижницькому коледжі мистецтв і дизайну імені Василя
Шкрібляка. Усе більшого поширення набуває ідея розвитку
навчання і виховання особистості через мистецтво, ідея
рівноцінності та взаємодоповнюваності наукового і художнього
пізнання. Увага зарубіжних освітніх систем до художньої праці,
конструктивно-художньої творчості, дизайну викликана тим, що
така діяльність може і має забезпечувати взаємозв'язок науковотехнічної і мистецької сфер діяльності. У той же час,
дизайнерська освіта нового тисячоліття гостро потребує нової
методології, нового типу мислення для визначення перспектив
розвитку фахівців. Історико-краєзнавча спадщина як складова
етнодизайнерської освіти має великий потенціал і широкі
можливості. Молода людина має відбутися не лише як
кваліфікований фахівець, здатний працювати в ринковій
економіці, а й як особистість, громадянин, патріот української
держави. І саме освітній процес має сприяти досягненню
поставленого завдання, тому, розглядаючи національну освіту як
загальносуспільну і загальнодержавну справу, ми нерозривно
пов'язуємо її з історико-краєзнавчою спадщиною. Методологічні
та теоретичні основи досліджень проблеми історичного
краєзнавства, зокрема краєзнавчої освіти, знаходили відлуння в
ідеях зарубіжних і вітчизняних мислителів і педагогів
(Демокріта, Аристотеля, Я.А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо,
Г.С. Сковороди, Т.Г. Шевченка, В.О. Сухомлинського). Прогресивним педагогам зміст освіти уявлявся лише у сукупності зі
знаннями про регіон України, специфіку життєдіяльності
населення краю (Х.Д. Алчевська, М.М. Аркас, С.В. Васильченко,
М.О. Корф, Т.Г. Лубенець, С.Ф. Русова, С.С. Сірополко,
Й.Ю. Федькович). Вагомий внесок у дослідження проблем історії
та теорії історичного краєзнавства зробив академік П. Тронько.
Особливу увагу автор звернув на процес становлення і розвитку
краєзнавства у 50–80-ті роки XX століття. Значну увагу
краєзнавству, його освітньо-виховній функції приділяли видатні
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вчені та діячі української культури М. Драгоманов, І. Франко,
М. Грушевський, Д. Багалій, Д. Яворницький та інші, чия плідна
праця наприкінці XIX – на початку XX ст. сприяла розвитку
краєзнавства як науки та усвідомленню його нерозривного
зв'язку з освітньою галуззю. І. Франко написав понад 150 праць,
де висвітлював проблеми розвитку краєзнавства. Його численним краєзнавчим дослідженням притаманний глибокий науковий аналіз проблеми вивчення рідного краю. Наприкінці XIX ст.
в праці «Галицьке краєзнавство» він означив краєзнавство як
науку, виокремив його значення і місце в житті суспільства, в
освітянській діяльності. Наукову розробку загальної теорії
краєзнавства, глибше опрацювання теоретико-методичних засад
спостерігаємо на сторінках наукового збірника «Історичне
краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми,
перспективи». Проблема взаємозв'язків краєзнавства і дизайнерської освіти є актуальною. Що стосується поняття «етнодизайн»,
то воно ще не до кінця сформульоване науковцями, оскільки
нещодавно стало предметом теоретичних досліджень та
наукових дискусій. Але проблему етнодизайну виокремлено у
працях А.І. Бровченка, Л.А. Корницької, Р.М. Силко,
В.П. Тименка, П.М. Татіївського, В.Ф. Прусак, які приділяють
провідну увагу навчанню та вихованню на основі національної
культури, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну в
професійній освіті. Предметом активного обговорення означена
тематика була на науково-практичних конференціях науковців,
краєзнавців та освітян. Проте недостатньо висвітлений методологічний аспект взаємодії краєзнавства та освіти потребує
всебічної розробки, вироблення дієвого механізму їх взаємодії,
активізації політики державного сприяння цьому процесу.
Питання етнодизайн-освіти тісно пов'язані зі змінами, що
відбуваються у суспільно-політичному житті держави, її
соціально-економічній сфері, у сфері матеріального виробництва. Ці зміни потребують перегляду вимог щодо професійної підготовки студентів вищих мистецьких закладів освіти.
Сучасне суспільство вимагає підготовки конкурентоспро212

можного випускника, готового до роботи на ринку праці в
Україні, враховуючи нові світові тенденції, від яких залежить
економічна могутність держави та добробут нації. Реалії
сьогодення потребують професійної підготовка студентів вищих
мистецьких закладів освіти, творчі якості яких необхідно
розкривати саме в процесі навчально-виховної діяльності на
засадах етнодизайну, розвиваючи творчий потенціал кожного
студента, долучаючи до народного мистецтва, духовних та
культурних національних цінностей, підвищуючи у такий спосіб
загальну культуру особистості, фахівця, громадянина, що є
запорукою культурного поступу суспільства.
Сучасна освіта має створювати відповідні підвалини для
формування людини-громадянина, розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Отже,
передбачуваною стає роль освіти в осмисленні багатовікової
минувшини, передусім, втрати державності, спроб її відновлення, тобто закономірностей і тенденцій внутрішнього
розвитку, наповненості джерел національної пам'яті, відживлення, зміцнення та активізації національної свідомості на
локальнорегіональному рівні. Інтерес, викликаний зацікавленістю історичним краєзнавством, і взагалі проблемами
краєзнавства, дає підставу стверджувати, що сьогодні воно
переживає справжнє піднесення. З 1991 р. зусиллями вчених
істориків, краєзнавців проведено близько 500 міжнародних,
всеукраїнських і регіональних науково-краєзнавчих конференцій, симпозіумів, «круглих столів», опубліковані збірники,
матеріали яких склали невичерпну скарбницю знань з
історичного краєзнавства. Координаційним центром краєзнавчого руху в державі з березня 1991 р. стала Всеукраїнська спілка
краєзнавства (з жовтня 2008 року має статус Національної спілки
краєзнавства), яку очолює академік П.Т. Тронько. Спостерігається розгортання роботи на місцях. У більшості областей і
регіонів України створено регіональні осередки. Відбувається
вдале поєднання академічних і громадських форм роботи в
галузі історичного краєзнавства. Як стверджувала О. Кашаба,
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«осмислюючи свою історію, зберігаючи і примножуючи
скарбницю
історико-культурної
спадщини,
у
кожного
громадянина формується почуття бережливого ставлення до
минувшини свого народу, пам'яток історії і культури, а отже,
воно життєздатне, спроможне творчо розвиватись; історичному
краєзнавству в цьому процесі належить провідна роль.
Етнодизайн в Україні – один із найперспективніших
напрямів дизайндіяльності, оскільки має потужний потенціал
для того, щоб стати основою національного стилю та
представляти український дизайн на світовому ринку. Крім того,
етнодизайн за нинішньої політично-соціальної ситуації постає
важливим чинником консолідації українського суспільства. У
сучасних умовах українську етнодизайн-освіту як нову модель
дизайнерської підготовки потрібно будувати на засадах
інтеграції декоративно-ужиткового мистецтва та професійного
дизайну, користуючись при цьому національними духовними
традиціями, надаючи ширшого розвитку поняттю «етнодизайн», який є невичерпним джерелом для розвитку
предметного середовища. З орієнтацією на розвиток творчої
особистості, вихованої з урахуванням надбань національної
культури, професійна підготовка студентів у Вижницькому
коледжі мистецтв і дизайну ім. Василя Шкрібляка здійснюється
на засадах етнодизайну. Основним чинником функціонування
Вижницької крайової школи, дотримання і розвитку в ній
народних традицій стало широке залучення керівництвом до
викладацької роботи знаних народних майстрів, котрі ставали
для студентів незаперечними авторитетами. Розробка змісту і
організаційних форм реалізації етнодизайнерської освіти у
Вижницькому коледжі базується на взаємодії трьох складових:
наукова розвідка і вивчення автентичних зразків, розробка
сучасних форм дизайну на основі автентичного зразка,
презентація доробку студента для випробування своїх творчих
можливостей. У такий спосіб планується та експериментально
апробовується методично-процесуальне забезпечення освітнього
процесу, створюється сприятливе предметно-розвивальне
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середовище. На прикладі підготовки дизайнерів одягу розкриємо сутність кожної з цих трьох складових. Заглибленому
вивченню студентами коледжу історії традиційного одягу на
Вижниччині сприяло проведення у 2017–2019 рр. польового
дослідження в населених пунктах району – сіл Виженка,
Чорногузи та Іспас, а також у м. Вашківці, яке хоч і не є
гуцульським, але має свої самобутні одягові традиції. У рамках
дослідження вивчено наявну літературу, колекції одягу
етнографічних та історико-краєзнавчих музеїв Вижницького
району, зроблено описи зі старих фотографій та зі слів жителів і
майстрів традиційного одягу. Дослідження було розпочато з
вивчення фондів Музею старожитностей та етнографії
Буковинської Гуцульщини при Вижницькому коледжі прикладного мистецтва, який почав офіційно діяти в 2010 році з нагоди
105-ї річниці з дня заснування Крайової школи різьбярства та
металевої орнаментики в м. Вижниця. Окрасу експозиції музею
становлять комплекси чоловічого та жіночого одягу населених
пунктів Вижницького району: вишиті сорочки, поясний та
верхній одяг, головні убори, прикраси, взуття тощо. Оглядаючи
екскурсію виставкою музею, студенти відзначали, що костюм
буковинських горян, створений за принципом зіставлення його
частин, відбивав розповсюджений в народі ідеал краси, в
поняття якого входила гордовита постава, високий зріст,
динамічна фігура за міцної будови тіла, він ніс у собі відтінок
життєстверджуючого оптимізму. Особливу увагу під час
вивчення експонатів музею було приділено оформленню
святкових сорочок: представлені розмаїті вишивки вовною,
заполоччю, сріблястими і золотистими нитками, бісером, який
імпортували на Буковину з Чехії та Румунії. Традиційне вбрання
горян завжди виготовлялося з натуральних складників, і основну
їх частину складали вироби з овечої шерсті – вовни. Зі шкіри
робили кептарі та кожухи. Завдяки проведеним дослідженням
студенти дізналися, що у повоєнні роки (середина XX ст.) манера
вдягатися на свята змінилася: жінки та чоловіки все частіше
поєднували традиційне вбрання з одягом фабричного
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виробництва. Тобто, традиційна «ноша» почала виходити з
масового вжитку, та все ж побутувала в окремих осередках, але у
трансформованому вигляді. Народне вбрання на Вижниччині
гармонійно поєднувало в собі доморобні та фабричні матеріали.
Самобутні одягові традиції Вижниччини висвітлюють у
документальному фільмі, знятому в 2017 р. Розробці сучасних
моделей одягу передує кропітке вивчення основ моделювання і
крою костюма, теорії кольору, композиції, проєктної графіки.
Метою процесу творення є складний синтез модних сьогодні
форм та унікальних зразків крою, вишивки, орнаментальних
схем традиційного вбрання. Основна мета, яку переслідують
дипломники — це сучасна інтерпретація та нове трактування як
дуже відомих орнаментальних мотивів, прийомів крою і
формотворення, так і унікальних маловживаних вишитих
візерунків та інших характерних особливостей. Автори вдало
використовують
у
своїх
роботах
кольорову
ритміку
орнаментальних смуг різної ширини, це вказує на те, що
аналогами для створених виробів слугували автентичні
українські вишивки. Вишиті вироби вижницької школи
рясніють численними розетками-розкидками ромподібної та
квадратної форм різного масштабу, що наштовхує на думку, що
юні художники люблять експериментувати з пропорційними
величинами та сміливо трансформують елементи народної
вишивки. Виготовлення моделей одягу важлива, але не
остаточна стадія творчого процесу. Важливе значення має
популяризація, показ, презентація виконаних моделей
широкому загалу не лише поціновувачів народного мистецтва, а
й майбутніх споживачів виготовлених зразків. Для презентації
міжрегіонального проєкту та потенціалу організацій-партнерів
щодо збереження та розвитку автентичних традицій і їх
сучасних мистецьких інтерпретацій під час проведення на
Вижниччині XXVI Міжнародного гуцульського фестивалю
відбулося відкриття етнографічної виставки «Минуле і
сучасність», адаптованої для осіб з вадами слуху, та проведено
Міжнародну науково-практичну конференцію «Елементи
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нематеріальної культурної спадщини – сутнісна основа сучасних
гуцульських традицій». Окрім запланованих заходів презентації,
було проведено масштабне «Свято гуцульської вбирі» та
встановлено рекорд України «Найбільша кількість людей у
гуцульських кептарях на одній локації». Свято гуцульської вбирі
об'єднало в собі 7 виступів фольклорних колективів та
виконавців з Вижницького району, 13 показів традиційного
гуцульського та стилізованого одягу й прикрас з учасниками з
Вижницького й Путильського районів Чернівецької області,
Верховинського та Косівського районів Івано-Франківської
області, м. Білгород-Дністровськ Одеської області (національні
болгарські костюми) та краю Екабпілс Республіки Латвія
(національні латвійські костюми). Реалізація цього проєкту
дозволила
презентувати
гуцульську
автентичну
моду
Вижниччини поза межами району, а саме: в місті Рахів
Львівської області в рамках участі у Західноукраїнському
фестивалі «Куховарня», в м. Косів на «Лудинє-фест» – фестивалі
автентичного одягу; одягові традиції Гуцульщини з двох районів
учасників (автентичні та в стилі неофолк) поза межами
етнорегіону в місті Трускавець у рамках проведення IV Форуму
місцевого розвитку. Отже, не можна не погодитись, що
етнодизайн є посередником між виробництвом і народним
мистецтвом, одночасно залучаючи чуттєві здібності та
духовність людини.
Історико-краєзнавча
спадщина,
яка
є
складовою
національної освіти, сприяє відродженню регіональних
традицій, консолідації нації. Запроваджуючи досвід навчання
студентів етнодизайну у Вижницькому коледжі дизайну і
мистецтв, можемо відзначити, що основними напрямами
роботи є вивчення і збереження краєзнавчої спадщини країни,
культивування виразних і функціональних рис сучасного
дизайну, збагаченого традиціями, усвідомленням своєї
належності до них як представників і спадкоємців.
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Творче осучаснення традиційних художніх форм
сприятиме розвитку національного стилю й утвердженню
культурного іміджу Української держави.
УДК: 37.015.31:821
Марценюк А.В., викладач Технолого-економічного
коледжу Миколаївського національного аграрного університету
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо
розвитку освіти в контексті євроінтеграції України визначено
проблему постійного підвищення якості освіти, модернізацію її
змісту та форм організації освітньо-виховного процесу;
впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій.
Термін «інновація» означає оновлення процесу навчання,
який спирається, головним чином, на внутрішні фактори і
запозичення його пов'язане з бажанням виділити мотиваційний
бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних
методик", які за короткий час мають дати максимальний ефект
незалежно від особливостей аудиторії, їхніх бажань, здібностей
тощо. Тому сучасний викладач має спрямувати власний досвід
на розвиток особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал
до навчання, бути в пошуку шляхів підвищення пізнавального
інтересу студентів, зміцнення їх позитивної мотивації в навчанні.
Завдання викладача – управляти процесами творчого пошуку,
йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що
сприяють творчій активності та спрямованості студента,
розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти
закономірності,
прагнення
постійно
вдосконалюватися,
вирішувати дедалі складніші творчі завдання.
Впровадження інноваційних технологій в систему сучасної
освіти вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток
студента як особистості, дозволяє організувати цікавий і
нестандартний освітній процес, а комбінуючи на заняттях
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інноваційні й традиційні методи роботи створюються умови для
розвитку і саморозвитку особистості студента. Важливим є те,
що інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію
здобуття знань, дає відчуття потреби в самоосвіті, формує
стійкий інтерес до дисципліни, сприяє розвитку творчої
особистості та головне, полягає не у нав’язуванні заходів, форм і
методів їх проведення, а пропозиція участі у справі, яка
викликає зацікавленість, сприяє формуванню внутрішніх мотивів до підвищення інтелектуального рівня, бо має завдання –
пробудити творчу активність кожного учасника освітнього
процесу, стимулювати його до самовдосконалення.
На заняттях української літератури через застосування
ефективних методів: «мозковий штурм», робота в парах
(трійках), «навчальна співпраця», обговорення проблеми у
формі дебатів, дискусія, «дерево рішень», парламентські слухання, моделювання конкретних ситуацій та низки інших складається ситуація співпраці – процес поліфонічний, багатогранний
і динамічний. Він не є ізольований від загального процесу
розвитку соціальних, ідеологічних, моральних, естетичних
аспектів життя суспільства. А тому є можливість виховати і
сформувати по-справжньому естетично грамотного, чуйного,
зацікавленого читача з глибоким духовним світом, власними
світоглядними переконаннями і громадянськими якостями.
Пошук шляхів підвищення ефективності навчання
спонукає викладача до нестандартності проведення занять.
Здебільшого це є поєднання давніх і дієвих підходів із новими
нестандартними: звичайний аналіз із уривками інсценізації та
музичним супроводом, характеристика образів з асоціаціями з
дискусією, конференція із доведеннями дослідників, а також
можна подати творчість письменників у формі заняттяконцерту, заняття-конкурсу, заняття-диспуту тощо.
Використання інтерактивних технологій не є самоціллю, а
лише засобом, який сприяє співробітництву на занятті.
Використовуючи їх, ми сприяємо розвитку аналітичного та
творчого мислення, вмінню робити узагальнення; формуємо в
студентів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної
219

діяльності. Залучаючи студентів до дослідницької діяльності,
пошуку нових фактів, спонукаємо їх до осмислення життя і
творчості як єдиного цілого і викликаємо цікавість і самостійне
мислення, залучення знань з інших дисциплін для вирішення
проблемної ситуації. Готуючись до заняття з української
літератури, студент може відчути свою причетність до високого
мистецтва, задоволення й насолоду від спілкування з ним,
потребу замислитися над своїми та чужими вчинками, смуток,
радість, обурення, а також має можливість проявити ерудованість з зарубіжної літератури, історії, музики, живопису, театру
і, опираючись на власні знання і спостереження, доводити
факти, бути у ролі критика, аналізувати і представляти з точки
зору сучасника.
На лекційному занятті не має бути звичайна розповідь
«сухих» фактів, а донесення матеріалу через постановку
проблемних запитань та елементів дискусії, використання
інформаційних засобів, що допоможе краще зрозуміти
навчальний матеріал, надасть емоційності та цікавості.
Під час практичних занять ефективними є проведення
семінарів, конференцій, диспутів, засідання суду, або поєднання –
«семінар-диспут», коли має місце дискусія і полеміка:
міркування вголос, суперечка, в процесі якої відстоюється певна
позиція і полеміка. Обговорюючи художній твір, кожен має
можливість висловити своє розуміння, враження і подати свою
емоцію і при цьому недоречним є нав’язування думки. Але саме
на семінарських заняттях формуються навички самостійної
роботи і вивчене має бути узагальнене і систематизоване, а тому,
навіть маючи різні думки і враження від прочитаного, учасники
освітнього процесу мають дійти згоди і зробити правильні
висновки. Наприклад, під час вивчення будь-якої теми викладач
може організувати дітей у творчі групи, враховуючи уподобання
студентів, нахили, погляди, характер і темперамент. Всі
готуватимуться за планом і за попередньо продуманою
системою запитань, потім розгорається дискусія щодо
проблемного питання, до доведення якого кожен йшов своїм
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шляхом дослідження, але висновок буде зроблений один всіма
учасниками проєкту.
У сучасному цивілізованому суспільстві етапу інформатизації всі його члени незалежно від віку включаються в процес
активного використання інформації як суспільного продукту, у
зв'язку з чим відбувається формування високоорганізованого
інформаційного середовища, що впливає на всі сторони
життєдіяльності. Студенти здобувають інформацію з паперових
джерел, але здебільшого використовують інформаційні джерела
з різних електронних пристроїв і добре вміють робити слайдпрезентації, монтувати відеоролики, відеофільми, буктрейлери,
створювати схеми, таблиці, діаграми на основі здобутої чи
досліджуваної інформації. Такий матеріал може використовуватись на різних етапах заняття і під час застосування різних
методик чи методів навчання і, як наслідок, відкриває
можливість істотно підвищувати якість навчання і надає
додатковий емоційний та інтелектуальний стимули для освіти.
На навчальних заняттях часто використовують електронні
лекторії, тренажери, підручники, енциклопедії; ситуаційнорольові
та
інтелектуальні
ігри;
інтерактивні
освітні
телеконференції; контролюючі програми-тести; матеріали вебсайту викладача та інформаційних платформ освітнього закладу.
Слід відзначити, що впровадження інноваційних
технологій в освітньому процесі сприяє зростанню педагогічної
майстерності та фахової компетентності викладачів, підвищенню
мотивації студентів до навчання та поліпшення якісних
показників навчальних досягнень студентів, реалізації соціальної
мети, а саме: інформатизації суспільства,
інтенсифікації
процесу навчання, розвитку особистості студента, навичок
самостійної роботи з навчальним матеріалом, підвищенню
ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації,
формуванню сучасного стилю мислення з його характерними
ознаками: креативністю, системністю, гнучкістю, динамізмом,
перспективністю, об’єктивністю, концептуальністю тощо. Будьяке заняття може бути приголомшуюче нестандартним і цілком
традиційним.
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УДК 371.712
Лиса О.М., виклдач Чернівецького медичного
фахового коледжу
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО
ЦИКЛУ
Всі ми хочемо подолати низьку якість знань студентів. В
умовах модернізації діяльності медичних закладів освіти
виникла й почала обговорюватися нова система цінностей і
цілей освіти, що ґрунтується на ідеях особистісно орієнтованої
підготовки фахівців. Така зміна акцентів передбачає розгляд
студента не як об’єкта, що одержує знання й набуває систему
умінь і навичок, а як самостійного суб’єкта професійної
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підготовки, здатного до самовдосконалення з урахуванням
особистих мотивів, інтересів і здібностей *1+.
Для відповідного рівня сформованості професійної
компетентності майбутніх медичних працівників важливе
значення має практичне навчання студентів, що проходить у
вигляді підсумкових занять. Метою практичного навчання є
закріплення та поглиблення знань, які студенти одержали в
процесі теоретичного навчання, прищеплення необхідних
практичних умінь і навичок, для використання в особистому
житті.
Створення в Україні високорозвиненого суспільства та
розбудова демократичної держави потребують наявності таких
особистостей, які здатні до самореалізації, спроможні до творчої
побудови свого життя, зорієнтовані на особистий вибір і
особисту відповідальність – саме це завдання сучасної молоді.
У процесі підготовки майбутніх фахівців медичної справи
надзвичайно важливим є пошук нових шляхів формування
професіоналізму майбутніх медичних фахівців, зокрема
засобами інноваційних педагогічних технологій особистісно
орієнтованого навчання, проєктних технологій критичного
мислення, технологій інтерактивного навчання, евристичного
навчання, ІКТ.
Формування фахової компетентності майбутніх медичних
фахівців на основі вивчення дисциплін природничого циклу
(«Біологія», «Медична біологія», «Медична генетика») в умовах
реалізації міждисциплінарних зв’язків вимагає розроблення та
реалізації бази біологічних знань, умінь та навичок у їх
взаємозв’язку із майбутньою професійною діяльністю.
Під формуванням фахової компетентності майбутніх
медичних фахівців на основі міждисциплінарних зв’язків ми
розуміємо комплекс складових, що реалізується у процесі
навчання біологічних дисциплін майбутнього медичного
фахівця в системі знань, умінь і навичок, які забезпечать у
майбутньому виконання покладених на них професійних
функцій і завдань *2+.
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У Чернівецькому медичному коледжі створене інформаційне середовище для забезпечення фахової компетентності
(Moodle) та розроблено модель реалізації міждисциплінарних
зв’язків у професійно спрямованій біологічній підготовці
медичних фахівців, котра активізує освітній потенціал
біологічної освіти студентів.
Метою цієї моделі є підвищення якості підготовки
студентів медсестринських та фельдшерських відділень до
застосування біологічних знань, умінь та навичок у майбутній
професійній діяльності.
Використання розробленої моделі дає можливість
підвищити рівень успішності навчання студентів, при цьому, в
основу моделі закладено судження про фундаментальний
характер біологічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх
медичних фахівців та їх професійне спрямування.
У створеній моделі передбачено такі структурні складові:
мета, завдання, принципи біологічної освіти; навчальні
дисципліни, що забезпечують біологічну складову та закладають
підвалини фахової освіти; форми, методи та засоби навчання;
інтегровані фахові знання, уміння й навички, що формуються як
симбіоз біологічних та фахових знань і вмінь; критерії та рівні
сформованості інтегрованих знань і умінь в аспекті використання біологічного апарату; педагогічні умови, котрі забезпечують ефективність реалізації професійної спрямованості
біологічної освіти.
У запропонованій моделі ураховано всі основні аспекти
освітнього процесу: зміст освіти, управлінські, інформаційнометодичні, навчально-технологічні, оцінювальні й рефлексивні
аспекти діяльності викладача та навчальну діяльність студентамедика. Представлена модель є відкритою, і за потреби кожен
структурний її компонент може бути відкоригований залежно
від об’єктивних обставин. Структурні складові моделі пов’язані
між собою і утворюють компоненти: цільовий, змістовопроцесуальний, інтеграційний, результативно-оцінний. Для
повноти бачення моделі та розуміння взаємозв’язків між
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основними компонентами хочу зауважити, що модель реалізації
міждисциплінарних зв’язків у процесі вивчення біологічних
дисциплін майбутніми медичними фахівцями напрямлена на
конструювання освітнього процесу, в якому на перший план
виступає інформація про зміст фахової підготовки, котра як
матриця відбивається на змісті біологічної
підготовки.
Невід’ємною складовою професійної підготовки медичного
фахівця є фундаментальна, зокрема біологічна. Під біологічною
підготовкою розуміємо освітній процес, що відбувається під час
вивчення біологічних дисциплін на всіх рівнях неперервної
освіти, при якому відбувається не тільки засвоєння певної
сукупності біологічних знань та вмінь, але й розвиток клінічного
мислення студентів, формування їх моральної та духовної
культури. *4+.
Змістово-процесуальний компонент моделі знаходиться в
тісному взаємозв’язку з іншими та відображає принципи, зміст і
вибір форм, методів і засобів навчання. Змістовні принципи
(науковості, систематичності, доступності, свідомості, творчої
активності, фахової спрямованості навчання, міждисциплінарності) складають основу процесу формування професійної
компетентності майбутнього медичного фахівця у процесі
вивчення біологічних дисциплін у медичному коледжі.
Змістом теоретичного навчання є засвоєння знань
дисциплін біологічного циклу. Під час практичних занять
відбувається формування практичних умінь і навичок. Для
опанування біологічної компетенції передбачено традиційні
форми навчання (лекція, семінари, практичні та лабораторні
заняття) та інноваційні (проблемно-інтегративне заняття-гра,
дослідницько-практичне заняття). Цей компонент моделі
реалізується шляхом взаємопов’язаної діяльності викладача і
студентів. Метою є забезпечення професійної підготовки на
основі міждисциплінарних зв’язків біологічних та фахових
дисциплін.
Інтеграційний компонент розкриває складові біологічної
підготовленості та відображає інтегровані знання, навички та
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уміння (знання постановки біологічного та медичного
експерименту, використання біологічного інструментарію для
вирішення фахових завдань; володіння біологічними знаннями
для формування професійних якостей). Загалом інтеграційний
компонент розкриває інтегрований підхід до підготовки
майбутніх медичних фахівців з використанням внутрішньодисциплінарних та міждисциплінарних зв’язків, є не лише
основою формування системних знань студентів, а й провідним
засобом інтелектуально-творчого та професійно-особистісного
розвитку майбутнього фахівця *3+.
Результативно-оцінний компонент взаємопов’язаний з
іншими компонентами і характеризує ступінь досягнення
поставленої мети. Він включає систему критеріїв (якість знань з
біологічних дисциплін з їх перенесенням на фахові дисципліни;
здатність до застосування отриманих умінь у процесі розв’язування біологічних задач медичного змісту; вміння використовувати біологічні знання для вирішення медичних проблем у
майбутній професійній діяльності) і рівнів формування
професійної компетентності майбутніх медичних фахівців.
Це дозволяє майбутньому медичному працівникові бути
висококваліфікованим фахівцем, здатним виконувати лікувальнопрофілактичні завдання, розробляти план заходів із реалізації
професійної допомоги, здатним організувати заходи з надання
невідкладної долікарської допомоги, профілактики захворювань,
гармонійно поєднувати високий рівень професійної компетентності та фахових умінь і практичних навичок.
Використані джерела
1. Вронська В.М. Роль психологічної підготовки медичних
сестер у збереженні та зміцненні здоров’я дітей. //Вісник
післядипломної освіти – Вип. 10 (23). – С. 198–207.
2. Концепція управління якістю медичної допомоги у
галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року.
*Електронний ресурс+ : Реестр медико-технологических документов Режим доступу URL : http://www.dec.gov.ua/mtd/doc/454.doc
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3. Радзієвська І.В. Реалізація професійних стандартів у
професійній підготовці медичної сестри. / І.В. Радзієвська //
Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання
(м. Київ, 29–31 березня 2010 р.) / Інститут професійно-технічної
освіти НАПН України.
4. Радзієвська І.В. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі вивчення фахових
дисциплін : автореф. канд. пед. наук. – Київ, 2011. – 28 с.
УДК 619:611
Вовк Г.С., викладач Відокремленого підрозділу Національного
університету біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний коледж»
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ
В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Із огляду на те, що онлайн-викладання – відносно нове
явище, багато хто не знає, що це, як це робиться або що означають деякі терміни, які описують цей процес. Інші в загальних рисах розуміють суть процесу, але не знають, з чого
почати, або відчувають страх перед проблемами, які можуть
перед ними постати. Є також багато таких, хто викладав
онлайн, але відчуває, що навіть поверхнево не знає, як краще
пристосувати викладання до нового середовища. Можливо,
такі відчуття виникають тому, що онлайн-середовище дуже
відрізняється від того, з чим досі мали справу викладачі.
Онлайн-викладання означає проведення курсу частково
або повністю через інтернет. Ви можете також зустріти таку
назву онлайн-освіти, як електронне навчання. Це форма
дистанційної освіти, процес, який традиційно включав курси,
які викладали з використанням пошти, DVD, телефону або
телебачення – тобто, це будь-яка форма навчання, що не передбачає традиційної організації процесу в аудиторіях, де студенти
й викладач мають знаходитися в одному місці в один час.
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Унікальності онлайн-викладанню надає використання
інтернету як первинного засобу комунікації. Відтак, коли ви
викладаєте онлайн, вам не потрібно бути в якомусь місці, щоб
навчати. Вам не потрібно тягнути до аудиторії набитий
паперами портфель або ноутбук, стояти за кафедрою, писати
крейдою на дошці.
Онлайн-навчання пропонує більшу свободу й студентам.
Використовуючи інтернет, вони можуть шукати курси, програми, викладачів, що відповідають їх потребам. Знайшовши
відповідний курс, вони можуть записатися на нього і
зареєструватися, придбати підручники, читати статті, слухати
лекції, радитися з викладачами, отримувати підсумкові оцінки –
і все це в режимі онлайн.
Вони
можуть збиратися у віртуальних аудиторіях,
приєднуючись до інших студентів із різних куточків світу,
налагоджуючи зв’язки та дружні відносини, які були б
неможливими в стінах традиційних аудиторій, де зазвичай
зібрані студенти з певного географічного регіону.
Багато корпорацій світу, які працюють у галузі програмного забезпечення та комп'ютерних технологій, у зв'язку з
пандемією, пішли на зустріч сфері освіти і дали безкоштовний
доступ до своїх комерційних проєктів. Це компанії
Cisco, Google, Microsoft, Kahoot та інші. Так, усім зацікавленим
стали доступні або розширені можливості таких програмних
продуктів, як CiscoWebex, ZOOM, Skype, Microsoft 365,
GoogleMeet, Hangout. Більшість закладів освіти України
відкрили доступ до власних електронних бібліотек і репозитаріїв
наукових робіт. Також свої ресурси відкрили освітні платформи
Prometheus, Coursera, Освіторія, Академія Cisco.
Викладачі та студенти коледжу для організації
дистанційного навчання використовують платформи Moodle,
Classroom, Zoom, CiscoWebex,Skype, Microsoft 365, Google Meet,
Hangout, Prometheus, Освіторія.
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Для проведення занять з математики викладачі коледжу
використовують платформи Moodle, Classroom, Zoom і
CiscoWebex.
На основі аналізу організації самостійної роботи студентів
за традиційною формою навчання, відповідно до навчального
плану, потрібно розробити навчально-тематичний план самостійної роботи студентів в умовах проведення дистанційного
навчання для викладання математики.
Доцільно сформувати завдання для самостійної роботи
студентів, враховуючи особливості використання технічних
засобів підтримки дистанційного навчання. При цьому потрібно
брати до уваги, що не всі форми та методи самостійної роботи
студентів можна автоматично перенести в електронне освітнє
середовище. Викладачу необхідно спроєктувати весь цикл
завдань за темами, які вивчають.
Під час виконанні студентами самостійної роботи
викладачу рекомендовано:
- забезпечити відповідний рівень допомоги та підтримки;
- сформувати перелік завдань студентам;
- визначити, які завдання доцільно виконувати
індивідуально, а які в малих групах;
- рівень завдань
має бути підібраний адекватно до
навчальних можливостей студента;
- на рівень завдань не має впливати загальний рівень
володіння інформаційними технологіями;
- не можна пропонувати завдання, виконання яких
потребує дуже багато часу.
Особливу увагу потрібно приділяти оцінюванню результатів навчання студентів. Беручи до уваги, що самостійну роботу
може виконувати і група студентів, потрібно також сформувати
прозору стратегію оцінювання внеску кожного студента у
виконання завдання, або прийняти рішення про виставлення
однієї й тієї ж оцінки всім студентам групи.
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Окремо потрібно розглянути питання зберігання
результатів самостійної роботи студентів. Це дозволить
уникнути питань щодо справедливості виставлення оцінки.
Організація електронних консультацій та безперервної
підтримки студента під час навчання є обов’язковим елементом
діяльності викладача. Час та умови проведення занять потрібно
планувати заздалегідь. Обговорення результатів навчання можна
проводити в режимі реального часу, наприклад, у межах
спеціально організованого вебінару.
Рекомендується також орієнтувати студентів на самостійне
проходження онлайн-тестів з математики, яких багато в
інтернеті у вільному доступі. У разі виникнення питань студент
може у будь-який момент звернутися до викладача онлайн. Це
дасть можливість студентам краще підготуватися до ЗНО.
УДК 378:30
Рева С.В., викладач Глухівського агротехнічного інституту
імені С.А.Ковпака Сумського національного аграрного
університету
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Поняття «інноваційна діяльність» розглядається дещо
глибше і має широкий смисловий діапазон. Це діяльність
викладача, яка базується на осмисленні власного педагогічного
досвіду за допомогою порівняння і вивчення освітньо-виховного
процесу для досягнення більш кращих результатів, отримання
нового знання, впровадження нової педагогічної практики. Це
творчий процес з планування та реалізації педагогічних
нововведень, спрямованих на підвищення якості освіти. Це
соціально-педагогічний феномен, що розкриває творчий
потенціал викладача.
Інноваційна діяльність викладача залежить від рівня
особистісної готовності до цієї діяльності, сукупності якостей
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викладача, що визначають його спрямованість на вдосконалення
власної педагогічної діяльності:
- особистісних (працездатність, готовність до творчості,
високий емоційний статус);
- спеціальних (знання нових технологій, опанування
новими методами навчання, вміння аналізувати і виявляти
причини недоліків, знаходити актуальні проблеми освіти і
реалізовувати ефективні способи їх вирішення).
Інновації викладача можуть бути представлені у вигляді
абсолютної новизни (відсутність у цій сфері аналогів і прототипів)
або відносної новизни (внесення деяких змін у наявну практику).
Впровадження, використання нових методів, засобів,
технологій в освітньому процесі – це:
- проєктні технології. Дають можливість залучати здобувачів освіти в соціально та особистісно значущу діяльність (робота
над творчими проєктами);
- особистісно орієнтовані технології (диференціації та
індивідуалізації);
- дослідні та практичні роботи – отримання навчальної
інформації з першоджерел;
- інформаційно-комунікативні технології: комп'ютерні
програми, інтернет;
- вчення через навчання – метод навчання, під час якого за
допомогою викладача готують і проводять заняття (презентації,
майстер-класи);
- технологія парного навчання – один з видів педагогічних
технологій, під час якого один здобувач освіти вчить іншого.
Комунікація двох здобувачів освіти відбувається в формі діалогу;
- робота в малих групах – одна з найпопулярніших
стратегій, тому що вона дає всім здобувачам освіти можливість
брати участь у роботі, практикувати навички співробітництва,
міжособистісного спілкування;
- інтернет-технології – комп'ютерні навчальні програми,
інтерактивний електронний журнал (підручник), електронне
портфоліо, дистанційне навчання.
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Викладач, який використовує у своїй практиці інноваційні
технології, володіє певним рівнем професійної майстерності у
вирішенні поставлених завдань, здатний творчо і нестандартно
підходити до вирішення виникаючих проблем і організації
освітньо-виховного процесу. Це вказує на високий рівень
особистісного розвитку, здатність до самоаналізу та самовдосконалення, вміння оцінювати якість своєї роботи.
Залежно від концептуальних положень оновлення та змісту
освіти інноваційні процеси можна розділити на методико
орієнтовані та проблемно орієнтовані.
В основі методико орієнтовних інноваційних процесів
лежить реалізація тієї чи іншої освітньої технології і методики, а
саме:
- застосування сучасних інформаційних технологій;
- використання принципу інтеграції змісту освіти;
- розвивальне навчання;
- диференційоване навчання;
- проєктне навчання;
- проблемне навчання;
- програмоване навчання;
- модульне навчання.
Ефективне використання цифрових технологій та ресурсів
навчання в освіті вважається ключовим фактором для реалізації
інноваційних ідей.
Поряд з основною освітою людина прагне паралельно
отримати додаткову освіту. На допомогу приходить дистанційне
навчання.
Основними напрямками розвитку якого є швидкість,
мотивація, ентузіазм, доступність матеріалів у режимі реального
часу, міждисциплінарний контент.
Ось чому у сучасному світовому освітньому просторі в
контексті його реформування і модернізації потужною
тенденцією є діджиталізація освіти.
Ця стратегія – частина всеосяжної стратегічної концепції
цифрової освіти, названої «Доторкнися до свого майбутнього»,
яку розробили на основі урядового документа, названого
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«DigEduPol». Мета її полягає в тому, щоб включити цифрову
технологію в освітній процес таким чином, щоб вона була
нерозривно пов'язана не тільки з викладанням певних дисциплін,
а й з процесом навчання в закладах освіти загалом. Таким чином,
технологія XXI століття має не тільки допомогти здобувачам
освіти засвоїти факти, але також підвищити їх грамотність,
розвинути логічне мислення та комунікативні здібності
[DigEduPol, 2016].
Окремим питанням у рамках тенденції діджиталізаціі
освіти є реалізація дистанційного навчання на нових засадах і з
новими можливостями цифрових технологій. Одне з головних
переваг використання цифрових технологій в процесі навчання є
те, що викладач буде не тільки в змозі контролювати прикладну
ефективність навчання, а й також швидкість освоєння матеріалу
здобувачами освіти, кількість часу, затраченого на вирішення
будь-якого конкретного завдання, рівень розуміння нової
інформації. У процесі діджиталізації як і здобувачі освіти, так і
викладачі можуть отримати доступ до все більшої кількості
цифрової інформації та використовувати спільні платформи для
вдосконалення практики викладання та навчання.
Отже, світова освіта сьогодні стоїть на порозі величезних
перетворень, які будуть обумовлені подальшою інтеграцією
нових технологій в освітній процес.
УДК 619:611
Чиркіна С.В.,викладач Канівського коледжу
культури і мистецтв
ІДЕЇ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В СУЧАСНІЙ
ВОКАЛЬНО-ХОРОВІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
Відродження національної культури сьогодні є неможливим без відновлення славних традицій хорового співу в Україні.
Зниження суспільного інтересу до хорового мистецтва викликає
тривогу за долю не лише музичної, але й загальної духовної
культури народу. Серед численних причин цього явища, мабуть,
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найголовніша є проникнення комерційних основ та господарського розрахунку в хорову «справу», масове поширення попмузики ніяк не сприяє популяризації хорової культури.
Мистецька вища освіта сьогодні знаходиться в стадії реформування. Ключова роль у цьому процесі належить майбутнім
викладачам музичного мистецтва. Усе це обумовлює потребу у
розробленні принципово нових методик викладання хорового
співу на основі застосування сучасних інформаційних та
інноваційних технологій.
Проблемам, що стосуються вокально-хорового співу та,
зокрема, використання сучасних інноваційних технологій у
вокально-хоровому вихованні, присвячено багато досліджень
вітчизняних науковців, серед яких слід згадати, у першу чергу,
І. Бермес, І. Зелеленецьку, К. Кабриль, С. Кишакевич,
А. Растригіну, С. Федюру та інших. З переліку навчальнометодичних посібників, які стосуються вокально-хорової роботи,
виділяють праці І. Зеленецької.
Педагогічні інновації – це різновид соціальних інновацій,
принципово нові способи, методи взаємодії вчителів та учнів,
що забезпечують ефективне досягнення результату педагогічної
діяльності. Педагогічні інновації можуть здійснюватися як за
рахунок власних освітніх (інвестицій) ресурсів – нових коштів,
обладнання,
технологій,
капітальних
вкладень
тощо
(екстенсивний шлях розвитку).
Основними напрямками та об’єктами інноваційних
перетворень у педагогіці є:
1. Розробка концепцій та стратегій розвитку освіти та
закладів освіти;
2. Оновлення змісту освіти, зміна та розробка нових
технологій навчання та виховання;
3. Поліпшення підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації;
4. Вдосконалення управління закладами освіти та системою освіти загалом;
5. Проєктування нових моделей освітнього процесу;
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6. Забезпечення психологічної, екологічної безпеки учнів,
розробка здоров’язберігальних технологій навчання;
7. Забезпечення успішності навчання та виховання,
моніторингу освітнього процесу та розвитку учнів;
8. Розробка навчальних посібників нового покоління.
У педагогічній науці виник принципово новий і важливий
напрямок – теорія новинок та інноваційних процесів. Реформи в
освіті ‒ це система нововведень, напрямків на основне перетворення та поліпшення функціонування, розвитку та саморозвитку закладів освіти та систем управління ними. С. А Федюра у
роботі вказує на те, що методика вокального виховання в хорі
сьогодні спирається на застарілі поняття та факти. Автор
вважає, що сучасна концепція вокально-хорового виховання має
виходити з таких основних положень фізіології фонації:
- всі частини голосоутворюючого комплексу (дихання,
голосові складки, артикуляційні органи) працюють під час співу
як єдине взаємопов’язане ціле. Якісний вокальний звук може
бути сформований лише за їх повноцінної і скоординованої
роботи;
- процес співу – складний психофізіологічний акт, у якому
провідна роль належить слуху: він керує рухом м’язів голосового
апарату і контролює якість звучання голосу. Тому виховання
вокального звуку – запорука успішного розвитку співочих
голосів хору;
- реалізація принципів індивідуального підходу в умовах
колективного співу – одне із важливих завдань, які доведеться
вирішувати;
- спів складається з послідовності доцільних м’язових
рухів (дихальних органів, гортані, артикуляційного апарату), які
є частиною саморегулювальної системи, у разі правильно
організованого тренування, ‒ поступово удосконалюються і
автоматизуються, формуючи співочі навички. Основне завдання
хормейстера при цьому – шляхом підбору відповідного
дидактичного матеріалу і пред’явлення певних вимог до якості їх
виконання забезпечити оптимальні вимоги для продуктивної
вокальної роботи співаків.
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Специфіка роботи вчителя музики в загальноосвітній
школі полягає у тому, що без спеціального відбору за
вокальними можливостями і незалежно від рівня музичних
здібностей дітей долучити всіх учнів до хорового музикування.
Для цього необхідно навчити всіх дітей грамотно і красиво
співати, розвити іх музикальний слух, прищепити їм естетичний
і музичний смак.
У вокально-хоровій роботі застосовують такі засоби
навчання, які пов’язані з використанням сучасних інформаційних технологій:
- спів під караоке;
- спів під відеофонограму;
- спів під перегляд кліпу;
- впізнай пісню за мінусом, за ритмом;
- запис виконання пісні учнями «Студія звукозапису»;
- спів-імпровізація з виконанням творчих завдань.
Інноваційні технології вокально-хорової роботи на уроці
музики мають позитивний вплив на формування у дітей
вокально-творчих і хорових навичок; на розвиток у них
музикального слуху (ладового, інтонаційного, тембрового,
ансамблевого, гармонійного) і навичок багатоголосого співу,
дозволяючи комплексно вирішувати завдання вокальнохорового та художньо-естетичного виховання дітей.
Використані джерела
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УДК 378.14:81
Мовчан В.П., методист Львівського фахового коледжу
індустрії моди Київського національного університету
технологій та дизайну
САМООСВІТА У ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННІ
ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Європейські науковці зазначають: необхідно забезпечити
більшу відповідність викладача вимогам цивілізації XXI століття,
освіта викладача має бути складовою частиною неперервного
навчання і наголошують на необхідності електронного навчання
в професійній діяльності викладачів, кореляції змісту
навчальних програм із сучасним рівнем науково-технічного
знання, економічними реаліями суспільства на національному
рівні.
В умовах входження освіти України в єдиний освітній
європейський простір та посилення інформатизації освітнього
процесу окремі питання самоосвіти викладачів ЗФПО
потребують переосмислення.
Тому особливої актуальності набуває проблема професійного розвитку викладача як процесу, спрямованого на всебічний
розвиток особистості, систематичне поповнення знань упродовж
життя для розвитку особистості й удосконалення професійної
компетентності, що є одним зі стратегічних напрямів
реформування системи фахової передвищої освіти в Україні.
Особливого значення самоосвіта викладачів набула за час
карантину в Україні – соціального обмежувального заходу
внаслідок поширення у світі пандемії (COVID-19). Форс-мажорні
обставини спонукали заклади освіти переглянути підходи до
нових можливостей, які відкривають сучасні електронні
технології. Запровадження дистанційної освіти викликало
потребу в самоосвіті викладачів з оволодіння новими
цифровими технологіями та навичками.
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Самоосвіта і самовдосконалення викладачів уже давно є
предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених. Проблеми самоосвіти та самовдосконалення
педагогів висвітлені у наукових працях О.М. Башкірова,
Т. Браже, С.У. Гончаренка, В.І. Лозової, П.І. Підкасистого,
Л.М. Фрідмана, М Г. Гарунова та ін. [2,4].
За визначенням енциклопедії освіти, самоосвіта – це
«самостійна пізнавальна діяльність людини, спрямована на
досягнення певних особистісно значущих освітніх цілей:
задоволення загальнокультурних запитів, пізнавальних інтересів
у будь-якій сфері діяльності, підвищення професійної
кваліфікації тощо» *3+.
Статтею 59 Закону України «Про освіту» внесені зміни до
системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників:
професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних
працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах
підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми
професійного зростання *1+.
Так, відповідно до сучасних тенденцій у Європі та світі,
Закон України «Про освіту» передбачає три форми здобуття
освіти: формальну, неформальну та інформальну.
Інформальна освіта (самоосвіта) – освіта, яка передбачає
самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей,
зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з
професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи
дозвіллям. У межах інформальної освіти відбувається навчання і
соціалізація особистості всіма засобами впливу (соціальне
середовище, читання періодики, засобів масової інформації та
інтернету, професійні зустрічі, відвідування культурнопросвітницьких та розважальних закладів тощо).
Самоосвіта є серцевиною неперервної освіти викладача,
його професійним та особистісним зростанням. Вона є
процесом розкриття його творчого потенціалу, який впливає на
якість та ефективність педагогічної діяльності.
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Самоосвіта буде ефективною, коли є власна зацікавленість
викладача в самовдосконаленні та мотиваційно-стимуляційна
діяльність закладу освіти, де працює викладач. Це можуть бути
зустрічі, диспути, круглі столи з відомими в педагогіці
особистостями, участь у конференціях, стажування.
За змістом самоосвіта є багатогранною, оскільки вона
обумовлена увагою особистості до сучасних проблем і подій у
світі та в державі, пов’язана з необхідністю вдосконалення
методів і засобів пізнавальної діяльності.
Основними принципами самоосвіти є цілеспрямованість,
неперервність, інтегративність, єдність професійної та загальної
культури, доступність, випереджальний характер, варіативність
та ін.
Серед основних підходів формування готовності до
самоосвіти слід зазначити розвиток її психологічних складових
(самоосвітні
потреби,
мотивація,
пізнавальні
інтереси,
самосвідомість та ін.) [4].
Самоосвіта може здійснюватися як в індивідуальній, так і в
керованій формі.
До основних напрямів самоосвіти і самовдосконалення
викладача відносяться професійні, педагогічні, психологічні,
методичні, естетичні, історичні, політичні, здоров’я, інтереси,
захоплення та ін.
Серед сучасних технологій самоосвіти ефективними є
технології інформаційні, комунікативні, особистісно орієнтовані;
проблемного, ігрового, тренінгового, розвивального навчання
тощо.
До найпоширеніших форм самоосвіти викладача слід
віднести науково-дослідницьку діяльність за обраним науковим
напрямом, вивчення наукової, фахової, методичної та навчальної
літератури; написання монографій, підручників, посібників;
вивчення досвіду колег; підготовка до занять, розробка нових
методик проведення занять і практична апробація нових
технологій, форм і методів навчання.
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На сьогодні українські педагоги вирішують проблеми
цифрової освіти самотужки, практично зводячи цей процес до
самоосвіти,
використовуючи дистанційні курси, вебінари,
інтернет-конференції, педагогічні форуми та ін. На наш погляд,
у сучасних умовах дистанційна форма навчання як одна з форм
самовдосконалення є ефективною і виправданою.
Будь-яка форма самоосвіти є ефективною, якщо вона має
результат ‒ підвищення рівнів професійної та педагогічної
майстерності. Результати самоосвіти педагог репрезентує на
кожному її етапі, беручи участь у семінарах чи конференціях,
інформуючи на засіданнях циклової комісії чи методичному
об’єднанні, доповідаючи на засіданні педагогічної чи методичної
ради, створюючи навчально-методичну літературу, розроблюючи нові методики проведення занять чи авторські методи
викладання навчальних дисциплін; проводячи показові заняття;
вивчаючи кращий педагогічний досвід та ін.
Висновки. Результативність діяльності ЗФПО значною
мірою залежить від ефективності професійної діяльності
викладацького складу.
Зміни, які відбуваються в системі освіти, мають
фундаментальний характер і потребують вирішення проблеми
підвищення професійного рівня викладача. Тому перед
педагогами стоїть завдання постійного самовдосконалення та
професійного саморозвитку.
Самоосвіта викладача ЗФПО – це провідна форма
вдосконалення професійної компетентності, що полягає в
засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань,
узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної
самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та
самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і
об’єктивних потреб освітнього закладу.
Одним із важливих резервів підвищення ефективності
самоосвіти викладача закладу освіти в умовах інформатизації
освітнього процесу стає впровадження нових інформаційних і
комунікаційних технологій на базі інтернету.
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Самоосвіта викладача є необхідною умовою професійної
діяльності та зростання педагога, яка дає позитивні результати
лише тоді, коли вона здійснюється цілеспрямовано, планомірно
і систематично.
Таким чином, необхідність самоосвіти викладачів, з одного
боку, є специфікою педагогічної діяльності, а з іншого –
вимогою часу та необхідністю викладачеві навчатися упродовж
життя, оскільки змінюються як потреби суспільства, так і вимоги
до викладачів закладів фахової передвищої освіти.
Використані джерела
1. Закон України «Про освіту» від 24.06.2020 р. № 2145-VІІ :
Закон України «Про освіту» URL : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/2145-19/page3
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – Київ :
Либідь, 1997. – С. 96.
3. Енциклопедія освіти / гол.ред. В.Г. Кремень. ‒ Київ :
Юрінком Інтер, 2008. ‒ 1040 с.
4. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / За ред.
В. І. Лозової. – Харків : «ОВС», 2006. – С. 322.

УДК 331
Треніна О.М., викладач Харківського державного
автотранспортного коледжу
ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»
З метою активізації пізнавальної діяльності, зважаючи на
головні цілі навчання та на те, що Закон України «Про вищу
освіту» приділяє значну увагу інноваційним технологіям
навчання, тренінгові технології можуть бути впровадженими в
усі без винятків форми навчання, дисципліни та види освітнього
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процесу. Йдеться, передусім, про лекції, семінари, практичні,
лабораторні, самостійну роботу студента, контроль, практику,
заліки, іспити.
Варто зазначити, що пізнавальну потребу дуже важко
викликати шляхом передавання студентам тільки готових знань.
Їй можна сприяти таким передаванням знань, за яких у
студентів виникають інтелектуальні складнощі. Під час
викладання або закріплення нового матеріалу із застосуванням
інноваційних технологій викладач за допомогою розроблених
вправ, кейсів тощо спеціально створює такі ситуації і на початку
керує ними, а потім студенти вирішують ситуації самостійно. За
творчого підходу до підготовки заняття викладач може знайти
цілу низку можливостей створення виробничих ситуацій в
освітньому процесі.
Одним із заходів щодо розвитку і вдосконалення
інноваційних
форм
навчання
дисципліні
«Основи
менеджменту» може бути використання саме навчальних
тренінгів, які можуть бути реалізовані під час виконання
практичних робіт.
У процесі проведення тренінгів викладача має хвилювати
не лише те, про що говоритиме він (зміст матеріалу), але й те,
що при цьому робитимуть студенти. Викладач спонукає їх до
активної розумової діяльності логічністю побудови матеріалу,
продуманою системою навчальних проблем і питань. Тому,
використовуючи в педагогічній практиці тренінгові технології,
варто дотримуватися певних принципів та прийомів організації
тренінгів, зокрема:
- активність (працюють усі, що дає змогу засвоїти до 90%
інформації);
- творчість (створюються ситуації, які дають змогу
розвивати творчі здібності);
- об’єктивізація або усвідомлення (можна використати
відеозапис поводження учасників групи з переглядом і
обговоренням);
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- партнерське спілкування (враховуються інтереси інших
учасників, можливість помилятися і самим або за допомогою
виправляти ці помилки);
- орієнтація на майбутню професійну діяльність
(поєднання майбутніх професійних якостей у вправах);
- вибір (кожному учаснику надається вибір щодо
формування власної поведінки під час виконання вправ, що дає
їм змогу краще зрозуміти свої можливості та потреби);
- етапність (у тренінгу має бути початок, середина і кінець,
які мають відчувати учасники тренінгу).
У процесі використання тренінгових технологій у навчанні
необхідно:
1. Роз’яснювати студентам поставлені вправи, мотивувати
до розв’язання в разі необхідності. Це дасть змогу запобігати
негативному ставленню з їх боку до впровадження навчальних
тренінгів у дисципліни, що вивчають.
2. Давати можливість кожному студентові висловити свою
думку, не критикувати та не перебивати.
3. Перед студентами вичерпо й прозоро ставити
проблему, питання, задачу для розв’язку, що примушує їх
мислити, шукати відповіді, давати поштовх думці.
4. Аналізувати різні відповіді, висловлені під час розгляду
питання, відкидати неправильні, доповнювати або уточнювати
неповні й неточні, виводити правильну відповідь.
5. Установлювати
логічні
зв'язки
між
думками,
положеннями, робити висновки й узагальнення, вибудовувати
систему нових знань.
6. Стежити за активністю всіх студентів та в разі
необхідності залучати студентів до активного мислення.
7. Скеровувати на самоаналіз результативності зробленої
роботи та отриманих результатів.
Якщо дотримуватися правил та рекомендацій проведення
навчальних тренінгів, то навчання дисципліні «Основи
менеджменту» на основі тренінгових технологій забезпечить:
- взаємопов’язаність усіх понять;
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- динамічність
і
гнучкість
структури
навчальної
дисципліни;
- систематичність контрольованих заходів та об’єктивність
оцінки знань і вмінь студентів;
- набуття практичних навичок під час застосування в
реальних умовах;
- навчання, під час якого активність учасників вища, ніж
активність викладача;
- отримання від освітнього процесу задоволення,
активність і стимул до пізнання дисципліни;
- взаємодію всіх учасників групи;
- відкриття студентами в собі нових можливостей, відчуття
того, що вони знають і вміють більше, ніж думали до участі в
тренінгах;
- допомагає кожному учаснику тренінгу стати найбільш
компетентним.
Реалізація
методики
навчання
з
використанням
тренінгових технологій позитивно впливає на мотивацію до
навчання, якість знань з дисципліни та комунікативні навички
студентів. Вона дає змогу розширити соціально-психологічні
компетентності майбутніх фахівців, підвищити рівень їхньої
взаємодії з іншими учасниками процесу, сформувати позитивну
спрямованість особи.

УДК 377.5
Перит В.В., викладач-методист Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого»
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ
Україна вважається аграрною державою. Весь світ знає, що
в Україні найродючіші землі, а клімат дуже сприятливий для
розвитку сільського господарства. Скільки разів вже чули від
влади, що аграрний сектор ‒ це «локомотив» національної
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економіки. Незважаючи на нестабільну економічну й політичну
ситуацію в країні, сільське господарство продовжує нарощувати
свій потенціал на світовому аграрному ринку. І цій, як і будьякій іншій галузі потрібні фахівці. Одним з найважливіших
фахівців у сфері сільського господарства є агроном. Під час
проведення досліджень і реалізації практичних заходів у цьому
напрямку важливим є врахування екологічної значущості та
реальної господарської важливості кожного виду, популяції та
екосистеми. У Заліщицькому коледжі запроваджено професію
«лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу» для забезпечення
підготовки висококваліфікованих фахівців для сільського
господарства.
На юнацькі роки випадає найвідповідальніший момент у
житті молоді – це вибір професійного шляху, який має
кардинальне значення для всього подальшого життя. Обираючи
професію, необхідно враховувати свої здібності, особисті та
громадські інтереси, зрозуміти, що значення професії у житті
людини залежить не стільки від характеру роботи, скільки від
того, як до нього ставиться сама людина, наскільки професія
відповідає її потребам і можливостям. І саме професія
лаборанта належить до тих професій, де можна проявити свої
здібності, уміння, розум, спритність, талант.
Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – фахівець,
який проводить лабораторні дослідження різноманітних зразків
сировини для визначення їх якісного рівня, визначення хімікобактеріологічного аналізу води, харчових продуктів, сировини,
напівфабрикатів та іншої продукції, яку виробляють у галузях
сільського господарства та промисловості. На виробництві саме
лаборанти роблять якісні аналізи природної та стічної води,
кормів, харчових продуктів, а також ґрунту, добрив,
атмосферного та повітря приміщень, тобто забезпечують їх
контроль, аби не допустити відхилень від загальноприйнятих
норм, що може зашкодити здоров’ю людини, порушити
екологічну рівновагу в довкіллі.
Так, студенти 4 курсу спеціальності «Агрономія»
ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж
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ім. Є. Храпливого» змогли поєднати свої фахові знання з
робітничою професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного
аналізу».
Після закінчення навчання студенти мають можливість
працевлаштовуватись на
підприємствах харчової галузі,
сільського господарства, промисловості, в лабораторіях з
контролю за об’єктами довкілля.
Перспективи професії лаборанта хіміко-бактеріологічного
аналізу:
‒ керівники харчових підприємств;
‒ головні технологи, технологи змін і цехів;
‒ завідувачі лабораторій;
‒ робітники дослідницьких і наукових лабораторій;
‒ експерти з якості харчових продуктів.
Програма опанування робітничою професіє та методичні
рекомендаціїї з її вивченні авторські. Під час складання
програми враховували вимоги, які висувають до лаборантівпочатківців під час прийому на роботу в хімічні та
бактеріологічні лабораторії організацій, що ведуть контроль за
станом довкілля та лабораторії підприємств, що займаються
переробкою сільськогосподарської продукції.
При цьому особливу увагу студенти приділяють вивченню
порядку відбору і транспортування проб, основних властивостей
матеріалів, сировини і напівфабрикатів, які підлягають аналізу,
призначенню лабораторного устаткування і правил поводження
з ними; основ хімії та елементарних основ бактеріології в межах
виконуваної роботи; вимог державних стандартів до проведення
хіміко-бактеріологічних аналізів; необхідного обсягу випробувань; способів приготування робочих і титрованих розчинів;
методів стерилізації бактеріологічних середовищ; системі
записів результатів випробувань. Практично проводиться
хіміко-бактеріологічний аналіз води, харчових продуктів,
сировини, напівфабрикатів та іншої продукції, яку виробляють
у галузях сільського господарства та промисловості.
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Прикладом організації практичного навчання студентів
під час проведення робітничої професії «Лаборант хімікобактеріологічного аналізу» є перелік таких лабораторних занять:
1. Приготування та стерилізація поживних середовищ.
Техніка посіву мікроорганізмів на різні типи поживних
середовищ.
2. Методи відбору проб води для лабораторних
досліджень. Фізичні та органолептичні показники якості води.
Визначення бактерій групи кишкової палички і загального
мікробного числа у воді.
3. Відбір проб грунту та їх підготовка до дослідження.
Хімічний аналіз грунту.
4. Дослідження молока та молочних продуктів.
5. Хіміко-бактеріологічний аналіз м’ясо – ковбасних
виробів.
Освоєння професії «лаборант хіміко-бактеріологічного
аналізу» та отримання документу державного зразка дає змогу
поліпшити шанси на працевлаштування випускників закладу
освіти в умовах конкуренції на ринку праці.
Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу ‒ це професія
майбутнього, адже від якості продукції, питної води, їжі, яку ми
вживаємо, залежить життя всього людства, всієї Землі.
Тому сьогодні на тлі зростаючої конкуренції освітніх
послуг,
загострення
демографічної
ситуації
в
країні
підвищується значущість свого потенціалу. А завданням нашого
закладу освіти є не просто надати студентові певний набір
знань, а сформувати у них повагу до обраної професії,
вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток
творчого потенціалу майбутнього фахівця.
Використані джерела
1. Перит В.В. Робітнича професія – лаборант хімікобактеріологічного аналізу : програма навчальної практики. –
Заліщики, 2012. – 14 с.
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2. Перит В.В. Хіміко-бактеріологічний аналіз : методичні
рекомендації для проведення навчальної практики. – Заліщики,
2012. – 96 с.
3. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу (електронний ресурс) режим доступу : https://jobs.ua/dkhp/articles-267.
УДК 374.7
Тирон В.О., викладач-методист Відокремленого структурного
підрозділу «Василівський фаховий коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Д. Моторного»
ОСВІТНІ ТРЕНДИ ТА МЕТОДИЧНІ РОДЗИНКИ
СУЧАСНОГО ЗАНЯТТЯ
Використання комп’ютерних технологій та інтернету є
одним з інноваційних засобів вивчення зарубіжної літератури,
який дозволяє стимулювати інтерес студентів до художніх творів
і вивільнити чимало часу для творчої співпраці викладача і
студентів.
У свій час Жуль Верн передбачив, що настане день, коли
наука випередить фантазію. Цей час прийшов. Студенти хочуть
бачити викладача сучасним, то ж пора ним стати і бути!
Застосування інформаційних освітніх трендів є необхідною умовою освітнього простору, оскільки сучасна молодь – це
діти екранної інформації. Інформація екрану монітора,
інтерактивної дошки, проєктора, телевізора сприймається ними
набагато краще, ніж книжна інформація. І це той важливий
фактор, який необхідно враховувати під час організації заняття.
Мультимедіа дає можливість використовувати не просто
наочність, а й інформацію, відеозображення, звук, для того, щоб
матеріал, який вивчають, став доступнішим.
Комп’ютер активізує розумову діяльність студентів,
розвиває їхні спеціальні або загальні обдарованості, формує
знання, стимулює пошук, творчість. Але досить важливим є етап
підготовки до заняття. Тому необхідно чітко визначити місце
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цієї теми у програмі та обрати оптимальні засоби структури
навчального матеріалу.
За рахунок більш раціональної організації робочого часу в
середньому на 30% збільшується насиченість заняття, тому що
інформація готується заздалегідь з добротним дизайном та
широкими можливостями, а на занятті вона може з’являтися в
потрібний момент. Економиться час, який використовують для
збільшення обсягу інформації, повторення та закріплення.
Відповідно, діалог з аудиторією й візуальний контакт не
перериваються ні на секунду. Змінюється естетика заняття, тому
що маємо потужні інструменти зробити його більш
привабливим і цікавим.
Освітні тренди охоплюють не лише комп’ютерні
програми, а й усі сучасні засоби комунікації: телебачення,
мобільні телефони, інтернет тощо. Завдяки їм збільшується
зацікавленість студентів предметом, заняттям з використанням
різних доступних засобів сприйняття матеріалу, активізується
розумова діяльність, з’являється стимул до пошуку та творчості,
розширюються форми подання інформації, створюються більш
ефективні умови для самостійної роботи студентів. Розвиток
цифрового світу веде до нових форм спілкування і творчості на
занятті. «Цифровими аборигенами» називають всіх тих, хто
народився й виріс в оточенні комп’ютерів, mp3-плейєрів,
відеокамер, смартфонів. Для сучасних дітей всемережжя стало
невід’ємною частиною світу.
Серед сучасних освітніх трендів хотілося б виокремити
такі: формування ключових життєвих умінь, цифрові технології,
гейміфікація, розвиток креативності, STEAM-освіта, тексти
«нової природи» (креолізовані тексти) тощо.
Останнім часом в освітньому процесі досить активно
використовують явище креолізованих або полікодових текстів –
ілюстрованих текстів, де вербально виражено інформацію, яка
комбінується з іконічним складником, що забезпечує
ефективний вплив на реципієнта. Питанням застосування такого
типу текстів присвячено праці О. Анісімова *1; 2+, О. Корда *4+,
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О. Селіванової *5+ та ін. Їхні дослідження акцентують увагу на
природі полікодового тексту й впливі трансформації
традиційної подачі інформації у сферах його функціонування.
Деякі педагоги-практики називають креолізовані тексти
текстами «нової природи». На відміну від текстів «старої
природи», які є важкими, незручними, лінійними, складаються
з літер, у текстах «нової природи» поєднуються вербальні та
невербальні елементи, тобто, окрім літер такі тексти містять
ілюстрації (серію зображень), аудіо- та відеоелементи, об’єм,
написи.
У своїй педагогічній діяльності застосовую такі нові види
текстових утворень, як QR-кодування, меми, кроссенси, хмари
слів (тегів), інтелект-карти, комікси, буктрейлери, плейкасти,
соціальні сторінки, лепбуки тощо.
Що таке QR-код? QR-код (з англійської Quick Response
Code «швидкий відгук») – це графічне зображення, в якому
зашифрована певна інформація, посилання на сайт чи окрему
його сторінку. QR-коди дозволяють отримати миттєвий доступ
до будь-якої інформації з мережі інтернет за допомогою
смартфонів: відео на YouTube, певної геолокації на Googleкартах, e-mail, посилання на сторінку профілю у соціальних
мережах, сайту чи блогу, аудіофайл, книгу тощо. Або у такий
спосіб може бути закодовано невеличкий текст чи номер
телефону, який можна «зчитати» навіть без доступу до мережі
інтернет.
Мем, або інтернет-мем – це будь-яка дотепна коротка
інформація (фраза, зображення, звукоряд, відео) іронічного
характеру, яка відтворює певне ставлення до якихось подій чи
обставин, та поширюється в інтернеті. Найпопулярнішими є
інтернет-меми у форматі зображення із влучним жартівливим
текстовим поясненням.
Кроссенс – головоломка нового покоління, побудована на
асоціаціях. Слово «кросcенс» означає «перетин смислів» і
створено авторами за аналогією зі словом «кросворд». Оскільки
основне значення кроссенсу – це певна загадка, ребус,
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головоломка, то він є гарною формою нетрадиційної перевірки
знань із теми. Застосування кроссенсу на занятті різноманітне.
Під час розгадування кроссенсу розвиваються комунікативні та
регулятивні вміння; навички роботи з інформацією; підвищується допитливість і мотивація до вивчення дисципліни.
Кроссенс – не просто головоломка нового покоління, він поєднує
в собі найкращі якості відразу деяких інтелектуальних розваг:
загадки, ребусу, головоломки. Кроссенс є прекрасним засобом
розвитку логічного і творчого мислення студентів.
Хмара слів (хмара тегів, або зважений список) – це
візуальне відтворення списку слів, категорій, міток чи ярликів на
єдиному спільному зображенні. За допомогою хмар слів можна
візуалізувати термінологію з певної теми у більш наочний
спосіб. Це сприяє швидкому запам’ятовуванню інформації.
Інтелект-карти – це освітній інструмент, який допомагає
максимально запам’ятовувати інформацію завдяки синтезу
інформації: візуалізації, систематизації, класифікації, асоціації.
Комікси – це жанр, що об’єднує літературу та
образотворче мистецтво, історії в малюнках. За допомогою
такого креолізованого тексту, що є синтезом як образотворчого
мистецтва, так і літературного явища, представлено різноманітні
твори художньої літератури (пригоди й романтика, фантастика
й твори на історичну тематику) *3+.
Буктрейлер – відеоролик рекламного характеру про
книгу, метою якого є популяризація певного твору. Мотивацій у
виборі книг для створення буктрейлера може бути безліч. Це
реклама нових книг, просування книг-ювілярів, створення
буктрейлерів, приурочених до дат і подій *3+.
Плейкасти – інтерактивні листівки, які поєднують у собі
слово, картинку й музику.
Соціальні мережі, як відомо, – популярний майданчик
для презентації себе, інструмент спілкування, активний засіб
згуртування людей за інтересами. Майже кожна відома
особистість має свою соціальну сторінку у найвідомішій мережі
Фейсбук. Скажемо студентам: уявіть, що письменник-класик,
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якого ми вивчаємо, живе в наш час і має свою соціальну
сторінку. Пофантазуйте, якою б могла бути ця сторінка.
Лепбук (з анг. lap – коліно, book – книга) – це саморобна
інтерактивна папка чи зошит, в який збирають і яскраво
оформлюють різноманітні пізнавальні матеріали з певної теми
вивчення. Лепбук обов’язково має різні за розміром кишеньки,
вставки, рухливі деталі, віконця, міні-книжечки тощо з цікавою
інформацію щодо предмету вивчення.
Отже, метою використання креолізованих текстів на
заняттях зарубіжної літератури є удосконалення традиційних і
впровадження
інноваційних
технологій,
демонстрація
«незавершеної завершеності» літературного твору, але ні в
якому разі не підміна тексту. І головний принцип тут має бути –
не нашкодити, а зацікавити студентів і спонукати їх до
прочитання й осмислення твору.
Використані джерела
1. Анисимова Е. Лингвистика текста и межкультурная
коммуникация (на материале креолизованных текстов) : учеб.
пособ. для студ. фак-тов иностр. яз. вузов. – Москва : Академия,
2003. – 128 с.
2. Анисимова Е. Паралингвистика и текст (к проблеме
креолизованных и гибридных текстов) / Вопросы языкознания. –
1992. – № 1. – С.7 1–78.
3. Ісаєва О. Креолізований текст на уроках світової
літератури як фактор активізації читацької діяльності
*Електронний ресурс+. Режим доступу до ресурсу :
http://www.isaieva.kiev.ua/downl-f/prez-2-0-0-speckurs.pdf
4. Корда О. Креолизованный текст в современных
печатных СМИ : структурно-функциональные характеристики :
автореф. дис. канд. фил. наук : спец.: 10.01.10. Екатеринбург,
2013. – 24 с.
5. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінол. енцикл.
Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
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ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Стратегія розвитку освіти XXI ст. орієнтована на
підготовку фахівців на основі мобільної інфокомунікаційної
взаємодії у відкритому інформаційно-освітньому просторі.
Вимоги технічного прогресу зумовлюють технологізацію
освітнього процесу на основі інтеграції інформаційнокомунікаційних і педагогічних технологій, що стає необхідною
умовою масовості якісної освіти.
На сьогодні такою технологією є цифрове представлення
інформації за допомогою комп’ютеризованих засобів навчання.
Інформаційні
технології
дають
змогу
студентам
усвідомити модельні об'єкти, умови їх існування, таким чином
поліпшуючи розуміння досліджуваного матеріалу і, що
особливо важливо, розумовий розвиток. Для систематичного
використання
електронних
підручників
у
навчальновиробничому процесі необхідна модернізація і стандартів, і
навчальних програм, і устаткування тощо.
Методичні
аспекти
поєднання
традиційної
та
інформаційної технологій у навчанні дають змогу відібрати
навчальні теми традиційного курсу, вивчення яких можна
проводити з використанням комп’ютера.
Одним із основних дидактичних принципів навчання,
повнішу реалізацію якого головним чином і забезпечує
впровадження комп’ютерної техніки, є принцип наочності,
який базується на конкретних образах, які безпосередньо
сприймають студенти.
Застосування наочних і технічних засобів навчання сприяє
не тільки ефективному засвоєнню відповідної інформації, а й
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активізує пізнавальну діяльність; розвиває в них здатність
пов'язувати теорію з практикою, із життям; формує навички
технічної культури; виховує увагу й акуратність; підвищує
інтерес до навчання і робить його доступнішим.
На відміну від звичайної традиційної наочності,
мультимедійна дає змогу значно розширити і збагатити
можливість показу навчального матеріалу введенням фрагментів
мультимедіа завдяки використанню інформаційної технології.
Отже, впровадження електронних підручників сприяє
трансформації традиційного освітнього процесу в пізнавальну
діяльність студентів із набуттям насамперед знань і вмінь із
досліджуваного предмета, а також універсальних – таких, як
пошук, відбір, аналіз, організація і представлення інформації,
використання отриманої інформації для вирішення конкретних
життєвих завдань тощо, які є складовою частиною інформаційної культури особистості в інформаційному суспільстві. Для
того, щоб електронний посібник якнайкраще відповідав
вимогам сьогодення, необхідно, щоб він поєднував функції
підручника і викладача, довідково-інформаційного посібника й
консультанта, тренажера та контролюючого знання програми.
Електронний підручник як навчальний засіб якісно нового
типу може бути відкритою або частково відкритою програмною
системою, тобто такою, яка дає змогу вносити зміни до змісту і
структури підручника. Модифікація електронних підручників
потрібна насамперед для адаптації до конкретного навчального
плану, врахування специфіки дисципліни, яку викладають у
певному
закладі
освіти,
відповідно
до
можливостей
матеріально-технічної бази, особистого досвіду викладача,
сучасного стану науки, базового рівня підготовленості студентів,
обсягу годин вивчення дисципліни тощо. При цьому, природно,
має бути й обмеження від несанкціонованої зміни підручника,
від того, щоб не було порушено Закон України «Про авторські та
суміжні права».
Можливості електронних підручників істотно впливають
на розвиток особистості, якісно інший підхід до підготовки
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фахівців нової формації, озброюють людину навичками
комфортного життя в умовах інформаційного суспільства та
забезпечують:
розвиток мислення (наочно-дієвого, наочно-образного,
інтуїтивного, творчого, теоретичного); комунікативних здібностей;
естетичне виховання (за рахунок використання можливостей комп'ютерної графіки, технологій мультимедіа);
формування умінь приймати оптимальне рішення або
пропонувати варіанти вирішення у складній ситуації;
здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність;
формування інформаційної компетентності та інформаційної культури.
Із наведеного стає очевидним, що електронний підручник
необхідно використовувати лише у комплексі з традиційними
засобами навчання, і він є допоміжним засобом, що ніяк не
підмінює не тільки викладача, а й не зменшує роль
«традиційного», паперового підручника. Водночас зміст,
структурна будова електронного підручника мають відповідати
низці дидактичних принципів організації навчання, добору і
використання навчальної інформації, що включаються до нього.
До основних із них можна зарахувати:
науковість змісту і його відповідність навчальній
програмі з можливостями реалізації інваріантних та варіативних пізнавально-інформаційних і операційно-діяльнісних
компонентів;
наявність керівної та пізнавальної інформації для
забезпечення появи і стимулювання пізнавального інтересу
користувача до опрацювання змісту електронного підручника,
виконання поставлених завдань;
наявність «вхідної інформації», опрацювання якої
забезпечує реалізацію процесу діагностики користувача та
можливість успішного формування пропонованих знань, умінь і
навичок, їх використання у практичній діяльності. При цьому
«вхідна інформація» має забезпечити діагностику можливостей
користувача, успішно використовувати пропоновані методи,
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форми, способи, прийоми опрацювання інформації, виконання
поставлених завдань, вправ тощо;
забезпечення виконання принципу поетапності
формування користувачем знань, умінь, навичок, їх застосування
у практичній діяльності;
реалізацію принципів відкритості та варіативності
навчання, які, по-перше, надають можливість застосувати різні
способи, методи, прийоми організації навчання й засвоєння
системи знань, умінь і навичок; по-друге, створюють сприятливі
умови для індивідуалізації навчання відповідно до бажань,
потреб того, хто навчається, його інтелектуальних здібностей;
по-третє,
забезпечують
студента
навчально-науковою
інформацією про найближчі й віддалено-перспективні цілі,
мету, завдання навчання, формування мотиваційного аспекту
діяльності на основі спрямування щодо досягнення поставлених
цілей, їх практичної значущості;
креативності подачі й пояснення навчально-наукової
інформації, яка спонукає студента до пізнавальної діяльності,
реалізації логічно-системного мислення. Зокрема, «бачити»
пізнавальні суперечності, логічно зумовлені взаємозв'язки між
явищами і процесами, які вивчають; формувати вміння й
навички визначати зміст проблем, які вирішують; ставити
запитання та давати відповіді на них; максимально зменшувати
алгоритмізацію навчання і мислительної діяльності на основі
активізації самостійності й творчості у вирішенні поставлених
завдань.
У якості загальної рекомендації під час проєктуванні
електронного підручника з будь-якої навчальної дисципліни
мають такі принципи:
квантування: розбивка матеріалу на розділи, що
складаються з модулів, мінімальних обсягом, але із логічно
завершеним змістом;
повноти: кожен модуль повинен мати теоретичне ядро,
контрольні запитання з теорії, приклади розв’язування задач,
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задачі та вправи для самостійного розв’язування, контрольну
роботу;
розгалуження: кожен модуль має бути пов’язаний
гіпертекстовими переходами з іншими модулями так, щоб у
користувача були варіанти вибору таких переходів до будь-якого
іншого модуля;
регулювання: користувач повинен мати можливість
перевірити себе в теоретичному плані, відповівши на контрольні
питання, у практичному – виконавши практичні завдання;
удосконалення: електронний підручник повинен бути
виконаний у форматі, що дасть змогу розширювати його
змістову складову, здійснювати введення нових структурнологічних рішень, доповнювати новими міждисциплінарними
зв’язками.
З позицій особистісно орієнтованої освіти електронний
підручник розуміється як частина культури, виділена педагогом
для розвитку особистості, набуття ним знань, необхідних для
подальшої професійної та соціальної діяльності. Відтак
електронний підручник – це не просто новий засіб навчання, а
нове культурне середовище розвитку, яке буде функціонувати в
інформаційному просторі за самостійними законами медіа.
Однією з основних умов оновлення сучасного змісту освіти
є забезпечення достатнього рівня готовності викладача до
інформаційно-методичної
діяльності
із
застосуванням
інформаційних технологій, що включає проєктування й
розроблення змістових модулів, форми їх реалізації в освітньому
процесі, роботу з текстами та базами даних тощо.
Процес створення електронного підручника можна
поділити на чотири етапи:
проєктування електронного курсу;
підготовка матеріалів для електронного підручника;
статичних ілюстрацій;
компонування матеріалів в єдиний програмний
комплекс.
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Ергономічні вимоги сприяють посиленню ефективності
навчання, активізації процесів сприйняття інформації та мають
обов'язково враховувати викладачі під час підготовки текстів для
електронних підручників. Комплект розроблюваних матеріалів
може включати перевірочні тести, контрольні завдання, картки,
анкети, плакати, стенди, карти, таблиці тощо, які можна
використовувати на екрані комп'ютера, створення (введення
символу чи тексту), редагування тексту (видалення, копіювання,
переміщення, вирізання, вставляння); форматування символів
(підкреслення, зміна кольору, гарнітури або розміру шрифту) на
папері у вигляді роздруківки.
Електронні підручники також використовують для
активізації самостійної роботи студентів в позааудиторний час,
що сприяє:
− полегшенню розуміння досліджуваного матеріалу за
рахунок інших, ніж у друкованій навчальній літературі, способів
подачі матеріалу: індуктивний підхід, вплив на слухову й
емоційну пам'ять тощо;
− адаптації студента, відповідно до його потреб, рівня
підготовки, інтелектуальних можливостей та прагнень;
− звільняє від громіздких обчислень і перетворень, даючи
змогу зосередитися на суті предмета, розглянути більшу
кількість прикладів і вирішити складніші завдання;
− сприяє самоперевірці на всіх етапах роботи;
− частково виконує роль наставника, надаючи необмежену
кількість роз'яснень, повторень, підказок тощо.
Електронний підручник є, безсумнівно, перспективним
дидактичним засобом, який за певних умов може значно
підвищувати ефективність освітнього процесу.
Узагальнюючи викладений матеріал, зазначимо, що
теоретичною основою підручників нового покоління може бути
вчення про обсяг безпосередньої пам’яті та особливості
центральної нервової системи, що обмежують (визначають)
засвоєння певної кількості навчальної інформації.
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Електронний підручник передбачає адаптацію відповідно
до потреб студента, рівня його підготовки, інтелектуальних
можливостей. Крім того, він створює можливості для
самоперевірки на всіх етапах роботи, виконує роль викладача,
надаючи необмежену кількість роз’яснень, повторень, підказок
тощо.
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УДК 371.1
Дудіна Г.В., голова Всеукраїнського методичного об’єднання
викладачів архітектурних дисциплін закладів фахової передвищої
освіти, викладач Дніпровського державного коледжу будівельномонтажних технологій та архітектури
ДОСВІД РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ АРХІТЕКТУРНИХ
ДИСЦИПЛІН ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ
ОСВІТИ
Одним із завдань для здійснення прориву у національній
системі освіти та забезпечення якості освіти є створення
стандартів нового покоління, узгоджених із Законом України
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«Про фахову передвищу освіту». Законодавець визначив
стандарти освітньої діяльності як сукупність мінімальних вимог
до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення освітнього процесу закладу освіти
з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, що
забезпечують формування і реалізують державну політику у
відповідних сферах, і галузевих об’єднань організацій
роботодавців.
Першим пунктом загальних положень Закону України
«Про фахову передвищу освіту» надається поняття академічної
мобільності у фаховій передвищій освіті, як можливості
учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися
чи проводити дослідницьку (мистецьку) діяльність в іншому
закладі освіти (науковій установі) на території України чи поза її
межами. Практично, цим питанням за спеціальністю 191
«Архітектура та містобудування» протягом останніх років
опікується Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів
архітектурних дисциплін закладів фахової передвищої освіти,
яке було створено в 2011 році на базі Дніпровського державного
коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури для
удосконалення освітнього-виховного процесу та професійної
компетентності викладачів.
Сьогодні у роботі методоб’єднання з архітектури на
добровільних засадах беруть участь голови циклових комісій,
провідні викладачі – представники 12 закладів освіти України,
які
здійснюють
підготовку
техніків
з
архітектурного
проєктування.
Основними завданнями і функціями методичного
об’єднання є удосконалення змісту, форм і методів навчання та
навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за
напрямом «Архітектура» на основі впровадження сучасних
передових освітніх та новітніх інформаційних технологій. На
щорічні засідання методоб’єднання запрошуємо провідних
фахівців у галузі архітектури – головних архітекторів міст,
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керівників проєктних організацій, членів Національної спілки
архітекторів України та наукових діячів освіти.
Члени методичного об’єднання беруть активну участь у
розробці вимог до галузевих стандартів освіти; визначають
основні напрямки науково-методичного забезпечення освітньовиховного процесу, що стосується професійної підготовки,
роботи державних кваліфікаційних комісій; аналізують
результати державної атестації випускників у закладах освіти
регіонів на відповідність їх підготовки сучасним вимогам;
розробляють і впроваджують науково-методичні рекомендації
до дисциплін циклу професійної підготовки, методики
проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських
занять, навчальних і технологічних практик, курсових і
дипломних проєктів; займаються розробкою засобів діагностики
якості підготовки фахівців, пакетів комплексних завдань,
контрольних робіт, тестів поточного та підсумкового контролю
якості навчання з професійних дисциплін; вдосконалюють
організацію та тематичне забезпечення самостійної роботи
студентів.
У рамках роботи Всеукраїнського методичного об’єднання
викладачів архітектурних дисциплін проходять Всеукраїнські
конкурси фахової майстерності серед студентів технікумів та
коледжів, які здійснюють підготовку зі спеціальності
«Архітектура та містобудування». Вони дозволяють визначити
основні методи та закономірності архітектурного проєктування
як творчого процесу, який відповідає вимогам сучасності, та
вдосконалити методику курсового проєктування.
Тема конкурсу визначається Всеукраїнським методичним
об’єднанням викладачів архітектурних дисциплін щорічно, а
завдання передбачає перевірку сформованих у студентів
професійних компетентностей. До участі у конкурсах
запрошують студентів старших курсів, які мають достатній
рівень підготовки та виявляють знання сучасних тенденцій
розвитку архітектури, а також демонструють професійний
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підхід до розв'язання практичних задач та аргументованого
вирішення проблемних ситуацій містобудування.
Конкурси проводять у два етапи: І місцевий етап – за
місцем навчання студентів та II (Всеукраїнський) етап – у
закладах фахової передвищої освіти, які можуть не тільки
розмістити досить масштабні експозиції конкурсних проєктів, а
й поділитися своїм педагогічним досвідом та інноваціями.
Конкурси, які проходять у різних містах України (2011 рік –
Дніпро, 2012 – Чернівці, 2013 – Харків, 2014 – Вінниця, 2015 –
Львів, 2016 – Суми, 2017 – Київ, 2018 – Дніпро, 2019 –
Кропивницький), ставлять за мету підтримку обдарованої
студентської молоді, розвиток і реалізацію здібностей студентів,
стимулювання їх творчої праці, підвищення престижності фаху, а також обмін професійним досвідом між закладами
освіти з професійних дисциплін.
Оцінювати конкурсні роботи архітекторів досить складно.
З одного боку, спектр вимог до архітектурного проєктування
дуже широкий: правильність планувального вирішення,
відповідність нормативним вимогам проєктування, грамотність
виконання креслень; з іншого – неможливо заздалегідь
передбачити креативність творчих ідей студентів. Але підбиття
підсумків конкурсів завжди радує. Проєкти відрізняються своєю
оригінальністю, неординарністю, креативністю та свідчать про
високий рівень підготовки фахівців у галузі архітектури.
Після кожного конкурсу готуються методичні рекомендації щодо виконання курсових проєктів з урахуванням кращого
досвіду та недоліків, які були виявлені під час обговорення
конкурсних робіт. Необхідно відмітити, що проведення
конкурсів з обговоренням методик навчання сприяє стрімкому
зростанню якості проєктів у закладах освіти, які розпочали
підготовку таких фахівців нещодавно.
Ще одним з видів співпраці закладів освіти у рамках
методичного об’єднання стало проведення ознайомчих практик
містами України.
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Мета практики – ознайомити студентів з історичним
місцевим середовищем, сучасними містобудівельними рішеннями, більш характерними типами житлових і громадських
будівель, їх архітектурно-планувальними особливостями, з
основними видами конструктивних елементів будівель і споруд,
будівельними і оздоблювальними матеріалами.
Підготовка майбутнього архітектора включає вивчення
культурної спадщини шляхом ознайомлення з історичними,
архітектурними, етнографічними пам’ятками. Заклади освіти,
що розташовані у містах із багатою архітектурною спадщиною,
залюбки приймають у своїх стінах студентів інших коледжів та
проводять для них оглядові екскурсії, ознайомлюють із
архітектурними пам’ятками міста та околиць. Під час таких
практик студенти проводять огляд, фотографування, виконують
креслення будівлі, її інтер’єрів, фрагментів, деталей. Такі
практики вже провели викладачі Львівського коледжу
будівництва
архітектури
та
дизайну,
Чернівецького
політехнічного коледжу і Дніпровського державного коледжу
будівельно-монтажних технологій та архітектури.
Такий обмін сприяє не тільки професійному становленню
студентів, а й глибшому розумінню культур західної та східної
України, укріпленню єдиної держави.
Висновки. Враховуючи швидкоплинні тенденції архітектурної індустрії нашого часу, необхідно проаналізувати шляхи
гармонізації та узгодження національних освітніх стандартів з
загальноєвропейськими та світовими. Досвід роботи Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів архітектурних
дисциплін закладів фахової передвищої освіти можливо та
необхідно використати для створення стандартів нового покоління. Професійне спілкування у рамках підкомісії 191 «Архітектура та містобудування» науково-методичної комісії з
природничих наук, будівництва, технологій та транспорту
допоможе вчасно та кваліфіковано вирішувати питання,
пов’язані з підготовкою техніків з архітектурного проєктування
та сприятиме ефективному впровадженню імплементації
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Закону України «Про фахову передвищу освіту». За умови
правильного та ефективного використання підходів до
формування стандартів фахової передвищої освіти результатом
стане підвищення рівня якості вітчизняної освіти, наближення її
до потреб суспільства та ринку праці, успішна інтеграція до
європейського освітнього простору.
УДК 37.018.43:7:004
Панасенко І. О., викладач-методист Бахмутського фахового
коледжу культури і мистецтв імені І. Карабиця
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Одним з найважливіших завдань кожного закладу освіти є
формування ментальності сучасного викладача – універсального
фахівця, мобільного, що відрізняється конструктивністю,
гнучкістю і адаптивністю, готового майстерно викладати
дисципліну предмет, а також самовдосконалюватися, освоювати
нові шляхи вирішення педагогічних завдань, ефективно
взаємодіяти з різними учасниками освітнього процесу. Вимоги
до вчителя – це імперативна система професійних якостей, які
визначають успішність педагогічної діяльності.
Роль і функції педагога в сучасній освіті висувають високі
вимоги до кваліфікації викладача. Процес професійної
підготовки
викладачів
має
орієнтуватися
на
вимоги
внутрішнього стандарту освітньої установи і специфіку
реалізованих у ньому освітніх програм, тобто, формувати у
педагога всі базові компетенції. Програми професійної
підготовки викладачів також можуть бути доповнені відповідно
до специфіки конкретного закладу освіти.
Чи не найважливішою рисою сучасного викладача є
розвиток здатності самостійно навчатися і відповідати сучасним
потребам суспільства. Навчання має носити безперервний
характер і бути спрямованим на вдосконалення власної
педагогічної діяльності. Здатність до самоосвіти проявляється в
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готовності до змін, адаптації до сучасних вимог, активності й
мобільності, здатності до інноваційної діяльності, педагогічної
креативності. Сучасний викладач має обов'язково володіти
достатнім обсягом різноманітних практик, здійснювати
обов'язкову науково-дослідницьку і проєктну діяльність, тому,
що це активно розвиває здатність до саморозвитку.
Актуальним є використання в навчанні прийомів і
методів, які формують уміння самостійно здобувати знання,
збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, робити
міркування і висновки. Інноваційна діяльність викладача
обумовлюється перетворенням педагогічного досвіду у
народження нових педагогічних
технологій, відкриття
невідомих закономірностей, пошук нових ідей, методів, засобів
педагогічної діяльності.
Для змісту інноваційної діяльності педагога вкрай
важливо безперервне удосконалення і осучаснення освітніх
програм за рахунок різноманітних нововведень. Інноваційна
діяльність викладача – це головний аспект якісної зміни системи
педагогічної освіти. В його основі лежить відмова від стереотипів
у професії, креатив, вихід за рамки існуючих методик, пошук і
знаходження нових творчих підходів до вирішення професійних
завдань.
Нині стрімко змінюються функції викладача: він
перетворюється з лектора, який транслює знання і є зразком
умінь, у помічника, який вчить активної самостійної діяльності,
набуває роль експерта, консультанта, іншими словами, вчить
здобувати знання самостійно і правильно працювати з
інформацією. У зв'язку з цим зміст педагогічної діяльності все
більше набуває інноваційного характеру, що проявляється в
зниженні значення традиційних форм роботи.
Слід виділити такі контактні форми роботи педагога:
- методична та науково-дослідницька діяльність, а також
забезпечення самостійної роботи студентів;
- гнучкість та індивідуалізація освітнього процесу;
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- застосування ІКТ та реалізація індивідуальних освітніх
траєкторій студентів;
- створення умов для академічної мобільності студентів.
Отже, педагогічна діяльність все більше набуває рис
інноваційної, яка дозволяє вирішувати завдання, що раніше не
зустрічалися в освітній практиці. Якщо проаналізувати зміст і
функції сучасного викладача, то можна сформулювати такі види
інноваційної діяльності педагога:
1. Діяльність щодо вдосконалення освітнього процесу.
Сприяє гнучкості, доступності, безперервності освітніх програм,
а також має на увазі створення умов для реалізації різних
освітніх траєкторій, підвищення доступу до освітніх продуктів з
використанням ІКТ та мережевих ресурсів.
2. Діяльність з перетворення змісту освітніх програм. Зміст
сучасних освітніх програм має відповідати сучасним вимогам,
запитам студентів, батьків, роботодавців, мережевих партнерів.
Відповідно цей вид діяльності спрямований на створення
затребуваних міждисциплінарних освітніх програм, які
передбачають різні рівні засвоєння і траєкторії оволодіння.
3. Діяльність щодо застосування інноваційних освітніх і
оціночних технологій, яка спрямована на ефективне
використання в освітньому процесі різноманітних освітніх
технологій (проблемне навчання, розвиток критичного
мислення, дискусії, тренінги, проєктне навчання, кейс-стаді та
ін.). Крім того, технології оцінювання результатів навчання теж
змінюються: відбувається орієнтація на освоєння не знань, а
компетенцій, успішність навчання визначається динамікою
результатів конкретного студента, розширюється використання
коштів взаємодії і самооцінки. У викладача з'являється
необхідність використовувати такі сучасні засоби оцінювання, як
рейтингова система, тестування, портфоліо, експертні оцінки,
маршрутний лист, самоаналіз, оцінний лист та ін.
4. Діяльність, спрямована на забезпечення мережевої
взаємодії та академічної мобільності. Ця інноваційна діяльність
передбачає участь викладача в мережевій взаємодії в формі
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спільних освітніх, дослідницьких, соціальних проєктів. Що
стосується академічної мобільності, то це спосіб обміну
досвідом, освоєння нових освітніх програм і технологій,
підвищення культурного розвитку.
Таким чином, інноваційна діяльність педагога – це вкрай
важлива і необхідна умова якісної педагогічної освіти; вона
забезпечує повноцінну реалізацію затребуваних програм
підготовки викладачів. Ця діяльність спрямована на задоволення
попиту на якісну педагогічну освіту, забезпечує формування
необхідних компетенцій і розвиток особистості студентів,
сприяє розвитку системи педагогічної освіти. Відомий факт:
професійність педагога проявляється в інноваціях. За рахунок
інноваційних процесів змінюються не тільки окремі
компоненти: цілі, зміст, методи і технології навчання, але, що
більш важливо, сам викладач. Педагог-професіонал, педагог«інноватор» повинен розуміти, що перед ним студент, який є
рівноправним партнером процесу навчання.
Використані джерела
1. Березюк О. С., Смоляр В. Шляхи модернізації освітньої
системи України // Тенденції модернізації національних освітніх
систем : збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк,
О.М. Власенко. – Житомир : Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. –
158 с.
2. Васильєва Г. І., Досенко Г.П. Інформаційно-комп’ютерні
технології в освіті : шляхи реалізації / Г.І. Васильєва, Г.П. Досенко
// Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць.
Випуск 2 – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008 – С. 99–105.
3. Модернізація вищої освіти як виклик часу : бібліографічний анотований покажчик / уклад. О. В. Нестеренко. –
Полтава : ПУЕТ, 2015. – 51 с.
4. Фільченкова І. Ф. Воронін Д. І. Інноваційні підходи до
управління основними освітніми програмами вищої освіти //
Сучасні проблеми науки та освіти, 2014. – № 1. – С. 31.
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УДК 001.8
Пуйденко В.О., заступник директора
з навчально-виробничої роботи
Харківського радіотехнічного коледжу
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Одним з принципів Закону України «Про фахову
передвищу освіту», на якому грунтується державна політика у
сфері фахової передвищої освіти, є дослідницька діяльність і
серед основних завдань фахових коледжів – закладів фахової
передвищої освіти або структурних підрозділів закладів вищої
освіти – є імплементація дослідницької діяльності в освітньому
процесі.
Вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці
дозволяє виділити таку галузь знань, як інформаційні технології.
Стосовно цієї галузі такі ланки графіку навчально-виробничого
процесу, як навчальні комп’ютерні та виробнича технологічна
практики досить органічно поєднують дослідницьку діяльність
з теоретичним та практичним навчанням. Протягом цих
практик студенти мають можливість здійснювати науководослідні, дослідно-конструкторські та проєктно-технологічні
роботи, де реалізуються такі завдання: розв’язок задачі синтезу
цифрового автомату; отримання схемотехнічного рішення у
вигляді функціонала; дослідження системних алгоритмів функціонування обчислювальної системи; дослідження комп’ютерної
моделі в середовищі комп’ютерного моделювання; дослідження
електричної принципової схеми пристрою у середовищі
комп’ютерного проєктування; створення схеми друкованої
плати пристрою у середовищі комп’ютерного проєктування з
оптимальним розташуванням електронних компонентів.
Плідна співпраця з закладами вищої освіти дозволяє
студентам фахового коледжу брати участь у міжнародних
студентських науково-технічних конференціях за підтримки
міжнародних проєктів, де здобувачі фахової передвищої освіти
268

мають можливість представити результати своїх науководослідних робіт у вигляді тез доповідей з подальшою
публікацією у збірниках матеріалів конференцій з міжнародним
стандартом ISBN.
Упродовж останніх чотирьох років під керівництвом
заступника директора з навчально-виробничої роботи студенти
старших курсів Харківського радіотехнічного коледжу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» беруть активну участь у щорічній міжнародній
науково-технічній конференції «Перспективні мережеві та
комп’ютерні технології» (ПЕРСиК 2016, ПЕРСиК 2017, ПЕРСиК
2018, ПЕРСиК 2019), яку проводить кафедра комп’ютерних
систем, мереж та кібербезпеки Національного аерокосмічного
університету «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського за підтримки проєкту ERASMUS +ALIoT, де результати їх
науково-дослідних робіт представлені у вигляді тез доповідей з
подальшою публікацією у збірниках матеріалів конференцій
ISBN 978-966-1681-22-3, ISBN 978-966-1681-23-0, ISBN 978-966-168127-8 відповідно. Кращі доповіді студентів відмічені відповідними
дипломами та сертифікатами учасників.
Дослідницька діяльність стосується не тільки студентів, а й
співробітників фахового коледжу, результати науково-дослідних
робіт яких представлені у вигляді наукових статей та розміщені
у репозитаріях університетів країни: Вадим Пуйденко
«Комп’ютерна модель блоку LRU кеш-пам’яті процесорного
ядра архітектури ІА-32», Вадим Пуйденко «Комп’ютерна модель
програмно-апаратної
корекції
помилки з
практичною
реалізацією в обчислювальній мікросистемі», Вадим Пуйденко
«Оптимізація комп’ютерної моделі блоку LRU кеш-пам’яті
процесорного ядра архітектури ІА-32», збірники матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні
технології та комп’ютерне моделювання» (ITCM-2018, ITCM-2019
Прикарпатський
національний
університет
ім. Василя Стефаника) ISBN 978-617-7498-26-3, ISBN 978-617-746837-9; Вадим Пуйденко «Математична та комп’ютерна модель
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блоку достовірності кеш-пам’яті архітектури ІА-32» збірник
матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції
«Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій» (Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя) ISBN 978-617-733185-7; В.О. Пуйденко «Синтез модуля достовірності LRU кешпам’яті та асоціативного кеш-буфера сторінкового перетворення
процесорного ядра архітектури ІА-32» монографія Міжнародної
науково-практичної конференції «Інформаційні технології та
автоматизація» (Одеська національна академія харчових
технологій) ISBN 978-617-7331-85-7; Puidenko Vadym, Kharchenko
Vyacheslav. The Minimizating of Hardware for Implementation of
Pseudo LRU Algorithm for Cache Memory. The 11th IEEE
International Conference on Dependable Systems, Services and
Technologies, DESSERT’2020, 14–18 May, 2020, Kyiv, Ukraine, pp.
63–1.
Дослідницька діяльність сприяє розвитку учасників
освітнього процесу критично мислити, реалізації їх здібностей і
талантів, вихованню у здобувачів фахової передвищої освіти
академічної доброчесності, примноженню наукових цінностей і
досягнень, налагодженню міжнародних зв’язків та провадженню
міжнародної діяльності у сфері освіти і науки, що відповідає
принципу міжнародної інтеграції та інтеграції системи фахової
передвищої освіти України в європейський освітній простір.
УДК371.6
Біляк О.В., Сабов Н.М., викладачі Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Мукачівський аграрний коледж»
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Одним із основних напрямів удосконалення системи освіти є використання інформаційно-комунікаційних технологій,
що забезпечує подальше удосконалення освітньо-виховного
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процесу, доступність, ефективність освіти. Сприяє підвищенню
якості освітньо-виховного процесу і підготовка електронних
посібників, які допомагають ширше передати навчальний
матеріал з використанням засобів мультимедіа, зберігати
великий обсяг інформації.
Метою роботи є характеристика структурної організації
електронного посібника, висвітлення питань, пов’язаних з
особливостями його застосування в освітньому процесі, аналіз
переваг його використання, доведення ефективності електронного посібника як засобу підвищення якості освіти.
Електронний посібник – це педагогічний програмний
засіб комплексного призначення, який забезпечує процес
навчання, надає теоретичний матеріал, забезпечує тренувальну
навчальну діяльність і контроль рівня знань, а також реалізує
інформаційно-пошукову функцію, імітаційне моделювання з
комп’ютерною візуалізацією.
Електронний
посібник
покликаний
не
замінити
друкований, а доповнити його за рахунок подання навчального
матеріалу в іншому вигляді – за допомогою акцентів на
ключових поняттях, тез та опорних схем, використання
інтерактивних завдань, великої кількості мультимедійного
ілюстративного матеріалу.
Визначимо основні риси його структурної організації:
використання можливостей мультимедіа; інтерактивність і
мультімедійність; швидкий зворотний зв’язок і швидкий пошук
необхідної інформації; можливість організованого доступу зі
сторінок електронного посібника до необхідних інформаційних
ресурсів інтернету; наявність ілюстративних прикладів та
моделей; супровід текстового матеріалу аудіо- та відеоінформацією; організація різнорівневого контролю навчальних досягнень студентів; багаторівневість викладу навчального матеріалу.
Розглянемо основні функції електронних посібників та
особливості їх реалізації:
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а) інформаційна: забезпечення розширеного і поглибленого опанування предметної галузі за рахунок легкого та
швидкого доступу до потрібних фрагментів інформації;
б) самоосвіти: формування бажання та вміння самостійно
отримувати знання, будувати власну траєкторію навчання;
стимулювання навчально-пізнавальної мотивації та активності;
в) розвивально-виховна: створення умов для стимулювання
пізнавального
інтересу,
емоційно-виразне
ілюстрування
теоретичного матеріалу, що забезпечує вплив на емоційновольову сферу того, хто навчається, сприяє формуванню
мотивації пізнання; стимулювання бажання поглибити знання,
поліпшити результати навчання завдяки забезпеченню індивідуальної допомоги, рекомендацій за результатами тестування;
орієнтація на розвиток логічного, аналітичного, конструктивного мислення; стимулювання розумової діяльності; формування творчих навичок студента;
г) закріплення: створення умов для усвідомлення і глибокого засвоєння матеріалу завдяки наявності системи зв’язків;
створення умов для якісного опрацьовування навчального
матеріалу;
д) інтегруюча та координуюча: інтегрування знань з різних
джерел.
Виходячи з аналізу структури електронного посібника та
його дидактичних функції, можна виділити його основні
особливості, які формують переваги його використання в
освітньому процесі:
- може містити матеріал декількох рівнів складності;
- наочність викладу матеріалу вища, ніж у паперовому. Він
містить не тільки текстову й графічну інформацію, а й звукові та
відеофрагменти, що дозволяє індивідуалізувати навчання і, на
відміну від звичайного (друкованого) підручника, наділений
інтерактивними можливостями;
- можливість інтерактивної взаємодії між користувачем і
компонентами посібника. Інтерактивність подання інформації
полягає у формі, яка сприяє діалогу студента та комп’ютера.
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Використання принципу інтерактивності дозволяє студентам
прямо включитися у тему, залучити їх до активної роботи,
спрямувати на самостійне оволодіння знаннями з дисциплін,
надавати необхідну інформацію за запитами;
- обов’язковим елементом є пошукова система, за
допомогою якої стає можливим аналіз змісту книги, пошук
необхідних відомостей за ключовими словами, система
гіперпосилань за елементами посібника, що забезпечує
практично миттєве знаходження потрібного фрагменту тексту, а
також гіперпосилання на інші електронні підручники,
довідники та необхідні інформаційні ресурси.
Електронні посібники можна використовувати в усіх видах
навчальної діяльності:
1. Під час викладення теоретичного матеріалу: перегляд
анімаційних та відеофрагментів; мультимедійна презентація;
можливість демонстрації графічних зображень, вибору попереднього матеріалу та повторення необхідного для засвоєння.
2. Під час практичного відпрацювання: послідовне або
вибіркове опрацювання теоретичного матеріалу; здобуття
довідкової інформації (робота з довідковою системою,
інформаційно-пошуковою системою, базою даних); лабораторні
практикуми надають можливість зробити лабораторну або
практичну роботу декілька разів для повного розуміння та
набуття навичок застосування теоретичних знань; використання
проміжних тестів може бути значно збільшене та спрощене;
використання «моментальних» тестів для засвоєння понять,
інших невеликих за обсягом теоретичних матеріалів.
3. Для контролю знань: значне спрощення процесу,
контроль за тестуванням повністю переданий комп’ютерові;
автоматичний збір та аналіз результатів про успішність студентів; статистичний збір інформації про результати контрольних
тестів дозволяють вести моніторинг успішності та якості
навчання студентів.
4. Під час самостійної роботи: всі мультимедійні властивості електронних посібників сприяють найбільш цікавій та
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продуктивній роботі; можливість необмеженого повторення
складних для засвоєння частин і необмеженого проходження
навчальних тестів та лабораторних робіт до повного засвоєння
навчального матеріалу, а також контрольних тестів навіть за
неможливості відвідування закладу освіти (дистанційно).
Електронні посібники мають недоліки. Більшість програмних засобів передбачають подання матеріалу у вигляді
тексту, що дублює друковані засоби навчання, однак сприйняття
тексту з екрану менш зручне та ефективне, ніж читання книги.
Форми контролю, які реалізуються з використанням ІКТ,
зменшують час живого спілкування, це може призвести до
збіднення словникового запасу, згортання соціальних контактів,
скорочення практики соціальної взаємодії і спілкування,
індивідуалізм. Також до недоліків існуючих у цей час електронних посібників можна віднести необхідність наявності комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням і хорошим
монітором; великий рівень трудовитрат під час їх створення та
ін. Однак, незважаючи на всі вищеописані проблеми,
використання електронних підручників як ефективного засобу
підвищення якості освіти на заняттях безперечна.
Аналіз структурної організації, дидактичних функцій,
переваг застосування та особливостей електронних посібників
дозволяють зробити висновок про те, що вони є ефективним
засобом навчання, впливають на особистісний розвиток
студента, його якісну підготовку, сприяють підвищенню рівня
зацікавленості студентів. Використання електронних посібників
у освітньому процесі забезпечує розвиток творчого, інтуїтивного
мислення; естетичне виховання за рахунок використання
можливостей графіки, мультимедіа; розвиток комунікативних
здібностей; формування умінь приймати оптимальне рішення,
інформаційної компетентності та культури. Електронні посібники не тільки сприяють навчанню студентів, що само по собі
значимо, але й відкривають перед студентами можливості
використання інформаційних технологій.
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УДК 37.013.44
Бутенко Л.Г., викладач, Шаповал І.Г., завідувач навчальнометодичного кабінету Сумського фахового коледжу
Сумського національного аграрного університету
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Діджиталізація (цифрова трансформація) освіти сьогодні
є головним трендом розвитку освітніх систем та неминучим
процесом, що відбувається у всьому світі й охоплює всі рівні –
від початкової освіти до магістрів та докторів наук. Ланка
фахової передвищої освіти не є виключенням. Цифрова
трансформація радикальним чином перетворює сутнісні
характеристики процесів усіх сфер суспільного життя. На
сьогоднішній день заклад фахової передвищої освіти не може
залишатися осторонь цифрової трансформації. Цифрові
технології стали невід’ємною частиною не лише повсякденного
буття людей, а й існування передового закладу освіти.
Загальновідомий факт, що високотехнологічні досягнення
впроваджуються в життя людей нон-стоп. А сучасному педагогу
потрібно вчитися постійно й паралельно з основною діяльністю.
Проаналізувавши принципи та результати Болонського
процесу, варто відзначити, що поряд з основними трендами у
навчанні та викладанні, такими як розроблення та
імплементація
інституційних
політик
та
стратегій,
інтернаціоналізації навчання, зміни концепції викладання,
удосконалення навчального середовища, значну роль відіграє і
діджиталізація освіти. Саме процес діджиталізації разом з
процесом конвергенції та глобалізації визначають життя
сучасної особистості та суспільства XXI століття *5].
Безпосередньо цифрова трансформація спрощує доступ до
інформації.
Поняття «діджиталізація» науковці тлумачать як способи
приведення будь-якого різновиду інформації в цифрову форму з
використанням цифрових технологій *4+. Необхідно розуміти,
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що цифрова трансформація – не модне тимчасове явище. Це
глобальна тенденція, максимальну вигоду від якої отримають
заклади освіти, що повною мірою стануть лідерами в царині
перетворення освітнього процесу на основі використання
цифрових технологій, зокрема, в процесі освітньої партнерської
взаємодії.
Сутнісними характеристиками цифрових технологій є
мобільність, доступність і безкоштовність, зберігання та
використання інформації незалежно від місця знаходження,
відсутність необхідності оновлення та встановлення програмного
забезпечення, бо технології «стали хмарними». Таким чином,
одним з викликів діджиталізованого суспільства є готовність
педагога до цифрової трансформації процесу навчання,
проєктування індивідуальної освітньої траєкторії та організації
сучасного процесу педагогіки партнерства між студентами та
педагогом, педагогами та батьками.
Глобальність процесу діджиталізації в фаховій передвищій освіті підтвердила всесвітня пандемія 2020 року. В таких
умовах суспільство потребує нового педагога як носія сучасності,
організатора процесу формування загальних та фахових
компетентностей здобувача освіти. Здобувачам освіти потрібен
фахівець, який глибоко усвідомлює своє місце в нових процесах,
ґрунтовно володіє теоретичними знаннями, професійними
вміннями і навичками, готовий до діяльності у складних умовах
конкуренції, здатний до самонавчання, самовдосконалення.
Практичний досвід інноваційного підходу до навчальнометодичної роботи у дистанційному режимі мають викладачі
Сумського фахового коледжу Сумського національного
аграрного університету. Освітній заклад з 2012 року активно
використовує можливості LMS Moodle. Платформа Moodle
забезпечує створення інформаційно-освітнього середовища з
набором електронних навчально-методичних курсів в умовах
сучасної діджиталізації освітнього процесу. Також дає
можливість розміщення навчального контенту у різних
форматах. Викладачі розробляють авторські дистанційні курси,
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мають можливість швидко модифікувати навчальні матеріали,
додавання різноманітних плагінів до курсу дозволяє викладачу
використовувати різноманітні сторонні програмні засоби для
дистанційного навчання.
Інформаційно-освічений педагог здатний знайти необхідну інформацію з різних джерел, приймати нешаблонні рішення,
вирішувати творчі завдання, що призводить до розвитку нових
знань і вмінь.
Освітній процес відбувається на основі приведення в дію
інформаційної компетентності. Інформаційна компетентність –
це, перш за все, передбачення наявності прогностичних умінь у
засвоєнні та застосуванні інформації в педагогічній діяльності [3].
Участь у семінарах професійного зростання, семінарахнарадах, семінарах-практикумах, тренінгах, вебінарах, конкурсах
фахової майстерності, стажування, підвищення кваліфікації − все
це забезпечує безперервний професійний розвиток викладачів
коледжу та спрямовує їх діяльність на «вдосконалення
конкурентоздатних
технологій,
зокрема
інформаційних,
продукції або послуг; трансформацію наукових досліджень і
розробок у практичну діяльність, новий підхід до надання
освітніх послуг, їх адаптація до потреб ринку праці та
суспільства» *2; ст. 1, п.5+.
Фаховому зростанню, самореалізації, розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагога на сучасному
етапі також активно сприяють навчальні освітні платформи,
онлайн-курси. Зазвичай, вони комбінують відеолекції, методичні
розробки, інтерактивні завдання і форуми для обговорення
навчальних матеріалів. Запровадження такого формату є
унаочненням концепції навчання протягом усього життя.
Зокрема, український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» (https://prometheus.org.ua)
містить відеолекції кращих викладачів провідних університетів
України та світу українською мовою, форум для обговорення,
тести для перевірки та сертифікати за всі виконані завдання.
Також Prometheus визнаний суб’єктом надання освітніх послуг з
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підвищення кваліфікації педагогічних працівників. З цією
метою Prometheus пропонує цілу добірку курсів: «Підвищення
кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості», «Наука про навчання: що має знати кожен вчитель?»,
«Впровадження інновацій в школах», «Наука повсякденного
мислення», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти», «Медіаграмотність для освітян», «Освітні
інструменти критичного мислення», «Критичне мислення для
освітян» та інші.
Студія онлайн-освіти EdEra (https://www.ed-era.com) для
удосконалення професійних та особистісних якостей педагога
пропонує низку курсів, підручників та спецпроєктів з
матеріалами про освітні тенденції, корисні прийоми та техніки
навчання.
Крім
того,
багато
онлайн-курсів
доцільно
використовувати і в освітній діяльності молоді. Prometheus,
EdEra, як і iLearn (https://ilearn.org.ua), містять «ЗНО
платформи», які активно використовують студенти коледжу під
керівництвом викладачів для підготовки до державної
підсумкової атестації.
Також помічниками у професійному зростанні викладачів
стають освітні проєкти «Всеосвіта» (https://vseosvita.ua), «На
Урок» (https://naurok.com.ua), які містять методичні матеріали,
статті, онлайн-навчання, конкурси, всеукраїнські олімпіади. За
проходження конкурсів учасники отримують свідоцтва, подяки і
відзнаки. Освітні проєкти запроваджує громадська спілка
«Освіторія»
(https://osvitoria.media),
навчанням
цифровій
грамотності,
створенням
освітніх
серіалів
займається
Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності «Дія.
Цифрова освіта» (https://osvita.diia.gov.ua). Добірку доступних
онлайн-статей, книг, навчальних матеріалів і веб-ресурсів з
розвитку критичного мислення українських та закордонних
колег пропонує освітня платформа «Критичне мислення»
(https://www.criticalthinking.expert), цифрові матеріали до занять
знайдете на платформі «Уміти» (https://umity.in.ua).
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Під час вивчення правових і гуманітарних дисциплін
викладачі циклової комісії використовують також низку курсів
платформи «Відкритий Університет Майдану (далі – ВУМ)»
(https://vumonline.ua). ВУМ є майданчиком для висловлення
думок про майбутнє України, формування проактивного
громадянського суспільства та розвитку громадянських
компетенцій.
Величезну нішу серед світових постачальників відкритих
онлай-курсів займає «Coursera», яка у зв’язку з пандемією
коронавірусу надає до 5000 дозволів (ліцензій) для студентів та
викладачів університетів, що зазнали впливу пандемії та
зачинені на карантин. Студенти та викладачі таких університетів
можуть отримати безкоштовний доступ для навчання на
дистанційних курсах «Coursera for Сampus» *1+. Платформа
Coursera for Campus може активно використовуватись як в
освітньому процесі, так і для підвищення кваліфікації викладача.
Звісно, перелік платформ для онлайн-освіти можна
продовжувати. Всі вони покликані надавати допомогу у
розвитку та вдосконаленні професійної майстерності, підвищенні якості підготовки та перепідготовки фахівців педагогічної
сфери. Така самоосвіта дозволяє фахівцеві найбільш ефективно
та якісно здійснювати професійну діяльність, а також сприяє
його саморозвитку. Кінцевим результатом навчання є сформованість педагогічних компетентностей, перенесення акцентів з
рівня знань суб’єктів навчання на їх уміння використовувати
інформацію для вирішення практичних проблем.
Використані джерела
1. Безкоштовні курси від Coursera : як приєднатися вишу.
URL: http://osvita.ua/vnz/72789/
2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від
06 червня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
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підходи // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання.
URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4133
4. Пуховська Л. Теоретичні засади професійного розвитку
педагогів : рух до концептуальної карти / Порівняльна
професійна педагогіка : науковий журнал, 2011. – № 1. URL :
http://lib.iitta.gov.ua/6046/
5. Ковальчук В.І., Подольська І.С. Застосування цифрової
педагогіки в підготовці майбутніх фахівців сфери підприємництва / В.І. Ковальчук, І.С. Пуховська // Молодий вчений, 2018. –
№ 5 (57), С. 523–526.
УДК 378.14
Андрльє І.О., Гратій Т.І., викладачі Коледжу нафтогазових
технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської
національної академії харчових технологій
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ
На сьогоднішній день головні завдання реновації економіки та сталого розвитку України зумовлюють розробку і впровадження моделей освіти з урахуванням постійно мінливого
світу. За прогнозами вітчизняних вчених і педагогів, у найближчі
десятиліття освіту чекають зміни більші, ніж за останні 300 років
існування людства. Особливого значення набуває розвиток
професійних компетенцій, а найважливішим якісним результаттом освіти стає фактор успішності студента та його соціалізація.
Нині в Україні формується освітня модель інноваційного
розвитку, у якій найважливішу роль відіграє людський капітал.
Однак сьогодні в сфері фахової передвищої освіти існує
низка проблем, які потребують комплексного вирішення. Одна з
них зберігає свою гостроту – це відірваність освіти від
роботодавця, потреби якого не завжди враховують. Саме цю
проблему у середині ХХ ст. вирішувала Німеччина та виробила
цікавий досвід дуальної форми освіти, який може виявитися
надзвичайно корисним для:
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- вдосконалення законодавства в сфері освіти;
- відродження традицій професійного (ремісничого)
навчання;
- формування системи багатоканального фінансування
освіти;
- вибудовування ефективних управлінських механізмів,
- побудови стійкої системи взаємодії професійної та сфери
праці, що дає молоді можливість отримати значущу для
людини, суспільства і держави кваліфікацію.
В Україні з 2017 року реалізується системний проєкт з
підготовки трьох робітничих спеціальностей: маляр, кухар і
токар. У цьому році випустили експериментальні три групи на
основі дуальної освіти.
До переваг реалізованої моделі відносяться:
- навчання, максимально наближене до запитів
виробництва, 97% працевлаштування випускників;
- збільшення на 49 навчальних і 54 виробничих
професійних закладів освітніх систем;
- більш різнобічний професійний розвиток студентів;
- стимулювання бізнесу до інвестування в професійну освіту.
Ми переконані, що ініціаторами такої взаємодії, мають
виступати роботодавці. Саме вони можуть сформулювати всі
посили, що мають відношення до навчання в конкретних
виробничих умовах і формування конкретної компетенції, що
відповідають рівню кваліфікації. Освітня установа на
підготовчому етапі бере на себе функцію з надання інформації
всім іншим суб'єктам (роботодавцям чи студентам), а також
роль організатора і методичного керівника процесу навчання.
Основним протиріччям впровадження дуального навчання
в освітньому процесі є розробка нормативно-правової бази для
впровадження дуальної освіти в повному обсязі, що визначають
механізми реалізації цієї форми навчання. Підприємство не
може формувати освітнє замовлення з підготовки працівників
під конкретне робоче місце, бо в країні діють єдині освітні
стандарти. Загальну відповідальність за того, хто навчається, несе
не підприємство, а заклад освіти.
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Одним з основних умов успішної реалізації програми
дуального навчання є залучення до освітнього процесу викладачів-практиків, але цьому заважає суттєва різниця між галузевими заробітними платами на підприємствах та у фахових
передвищих закладах освіти. Потрібно вирівнювати оплату
праці між галуззю та освітою, але це питання суто економічне.
Подолання зазначених суперечностей дозволить вирішити
головне завдання системи освіти – формування нової моделі
фахової передвищої освіти та підготовки, яка б подолала
відставання в структурі, обсягах і якість трудових ресурсів від
реальних вимог конкретних підприємств.
УДК 338.28:004
Євстрат’єв С.В., аспірант Національного університету
біоресурсів і природокористування України
АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
ЦИФРОВИХ НАВИЧОК В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ
Сьогодні на межі освітнього процесу і зайнятості за
напрямом сільськогосподарського виробництва існує низка
гострих питань, що потребують вирішення. Сучасний стан
упровадження цифрових компетентностей у освітній процес?
Які вимоги ставлять сучасні реалії до підготовки фахівців? Які
тенденції існують у світі, стратегії впровадження цифрових
навичок. Які існують визначення і види цифрових компетенцій?
Які потреби ринку праці й ті вимоги до фахівців, що з'явилися з
розвитком глобальної цифровізації - діджиталізації?
Процеси, в яких було задіяно людство цілими поколіннями, з розвитком цифрових технологій створюють нові реалії,
швидше за інших цей процес проник у діяльність наукової та
бізнес-спільнот. Не обійшли ці процеси і пересічних громадян,
цифрові технології глибоко проникли в процеси організації
праці та навчання. Відповідно до процесів, що трапляються під
впливом глобальної цифровізації, відбувається зміна як самих
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професій, так їх зміст, про що наголошують сучасні дослідники.
На жаль, реалії української освіти як вищої, так і фахової у
підготовці сучасного фахівця, сьогодні не повною мірою
відповідають сучасним вимогам.
Традиційна модель освіти, зосереджена на отримані знань,
сьогодні, на жаль, не задовольняє ні ринок праці, ні здобувачів
освіти, отже, слід визнати, що вона безнадійно застаріла. Тому
сьогодні українська освіта трансформується відповідно до
світових вимог, про це свідчать запроваджені реформи в системі
освіти, прийняття нових освітянських законів. Трансформується
сама парадигма освіти, змінюються моделі, підходи навчання,
загалом дослідження показують, що загальний вектор змін
спрямований на розвиток цифрової грамотності, соціальних і
комунікаційних навичок для успішної діяльності в цифровому
світі. Як результат такої трансформації необхідно навести
приклади проєктів МОН України, започаткованих наприкінці
2019 та початку 2020 року, такі як експеримент з впровадження
електронного підручника і електронної платформи під час
обговорення електронного підручника з вищої математики для
судентів ЗВО, особливо наголошено про введення розділу
інформаційних технологій для ведення розрахунків за
допомогою сучасних комп’ютерних програмних пакетів. Ідея не
нова, вивчення електронних пристроїв для ведення обчислень,
було розділом шкільного підручника «Алгебра і початки
аналізу, 10–11 клас» за 2001 р. під редакцією Шкіля Миколи
Івановича, але уявіть, як змінився темп життя з того часу під
впливом розвитку цифрових технологій.
Сьогодні темпи комп’ютеризації значно випереджають
уміння і навички переважної більшості користувачів. Важливо
розуміти різницю між комп’ютерною і цифровою грамотністю.
Під комп’ютерною грамотністю (computer literacy) розуміють
уміння та навички роботи за комп’ютером, управління файлами
і папками, знання основ інформатики, мінімальні знання
основних офісних програм.
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Цифрова грамотність (англ. digital fluency) визначає набір
знань і умінь, які необхідні для безпечного і ефективного
використання цифрових технологій і ресурсів інтернету, також
цифрова грамотність – це здатність людини використовувати
цифрові інструменти у щонайменшому розумінні з користю для
себе і професійної діяльності.
Модель цифрових компетенцій для освіти передбачає:
• удосконалення використання цифрових технологій у
викладацькій діяльності та освітньому процесі;
• розвиток навичок, необхідних для цифрової трансформації;
• опора на аналіз і прогнозування на основі даних в освіті.
У контексті реформування аграрної освіти слід зауважити
невідповідність фахівця аграрного профілю до сучасних вимог
ринку праці, про що свідчить аналіз ринку праці в Україні за
2017–2018 роки. У аналізі зазначено, що в Україні існує дисбаланс
між попитом та пропозицією робочої сили, який полягає у
професійно-кваліфікаційній
невідповідності.
Конкуренція,
розвиток інформаційних технологій і зміни в змісті і формах
праці потребують оновлення системи регулювання ринку праці.
Що, в свою чергу, вимагає змін в освітніх процесах і підготовці
фахівців.
Доказом перспективності впровадження цифрових
технологій в освітній процес, здобуття цифрових компетенцій
на рівні з професійними побудований на усвідомленні, що
знання і навички в галузі науки про штучний інтелект стають
основою всіх сучасних професій. Зі свого боку, слід додати, що
ефективність людської праці – гранична величина, тому
розвиток можливий за умови створення і впровадження новітніх
комп’ютерних технологій і роботи штучного інтелекту, також
важливо зауважити про принципи безперервної освіти, яка
сьогодні стає необхідністю.
Багато років працювала така модель – є агроном, він знає.
Але можливостей людини для утримання і аналізу сучасного
потоку інформації недостатньо. Сучасні економічні вимоги
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ведення точного сільського господарства не дають права робити
помилки. Тому статистичний аналіз, оцінювання, кореляція
різних подій сьогодні – це робота комп'ютерів.
Тому діджиталізація в агросфері – це передача в
інформаційну систему величезного масива інформації, яка
описує характеристики полів, на яких ведуть роботу,
аргохімічні, фізико-хімічні, історія клімату, врожайності тощо.
В аналітичній записці «Цифрові компетенції як умова
формування якості людського капіталу» зазначено, що цифрові
компетенції – це сукупність знань, здібностей, особливостей
характеру і поведінки, які необхідні для того, щоб людина могла
використовувати ІКТ та цифрові технології для досягнення цілей
у своєму особистому або професійному житті.
Нестача кваліфікованих кадрів на ринку праці провокує
залучення на тимчасовій основі фахівців, які мають необхідні
навички, і такі випадки мають місце у світовій практиці.
Про проблему підготовки кадрів і можливі проблеми на
ринку праці інформація з’являється у звітах усіх країн Європи.
Головною причиною зазначено невідповідність підготовки
кадрів сучасним вимогам саме з причини відсутності цифрових
компетенцій.
Сьогодні в Україні поряд з надлишковою пропозицією
робочої сили існує і незадоволений попит на вакантні робочі
місця, однією з причин якого є невідповідність пропонованих
вимог фактично наявним у працівників професіям та рівню
кваліфікації.
Серед причин такої невідповідності названий розвиток
інформаційних технологій. На ринку праці сільського господарства посилюються структурні диспропорції потреби і
пропозиції робочої сили. Однією з причин експерти називають
невідповідність структури професійної освіти перспективним
потребам сільськогосподарського ринку праці за кваліфікаційним рівнем і професійною структурою. Зараз структура
аграрної професійної освіти різко зміщена в бік вищої освіти, в
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той час потреба в кваліфікованих кадрах незадоволена в повній
мірі.
У роботі Олександра Хижняка «Діджиталізація агросфери», присвяченій впровадженню комп’ютерних технологій в
агробізнес і ведення ефективного господарства, наведено етапи
цифрової трансформації:
збір інформації і аналіз даних;
аналіз можливостей сільськогосподарськох техніки для
ведення точного землеробства;
формування карт-завдань;
моніторинг з використання сучасних ІТ-рішень.
Загальні компетенції «Здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел», спеціальні (фахові, предметні
компетенції)
«Здатність
оцінювати,
інтерпретувати
й
синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і
дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва»,
«Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних
даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в
агрономії».
Формування цифрової грамотності здобувачів освіти не
може бути обмежене вивченням дисциплін, таких як
інформатика, для професійної діяльності цього недостатньо. На
жаль, аналіз навчальних програм для закладів фахової
передвищої освіти аграрного профілю засвідчує, що в більшості
програм все зводиться до набуття навичок з комп’ютерної
грамотності та у незначній кількості представлено як окрему
тему у фаховій дисципліні. Також низький рівень цифровізації
аграрної фахової передвищої освіти демонструє наявність і
використання в освітньому процесі сучасних LMS. Проаналізувавши сайти аграрних технікумів і коледжів з правом юридичної
особи, ми побачили, що 11 з 21 мають на них елементи
дистанційного навчання, при чому іноді це просто посилання на
навчальні матеріали, представлені у вигляді документів.
Як висновок необхідно зауважити, що сучасний ринок
праці сільського господарства потребує впровадження сучасних
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комп'ютерних технологій, навіть у більшості своїй такі технології
впроваджені. Існує великий вибір програмних продуктів різного
сільськогосподарського профіля. Логічно, що ринок праці
відреагував потребою фахівців з відповідними фаховими цифровими компетенціями. І на нашу думку, загальне впровадження
цифрових фахових компетенцій в освітній процес – питання
часу. Сьогодні над впровадженням цифрових фахових компетенцій, у якості пілотного проєкту, працює низка українських
фахових закладів освіти. Маємо надію, що такий експеримент
стане надійним фундаментом для впровадження фахових
цифрових компетенцій у освітній процес більшості спеціальностей, які цього потребують.
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Биховець І.М., аспірантка кафедри професійної освіти
та безпеки життєдіяльності Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ В УКРАЇНІ
Виклики, які стоять перед галуззю графічного дизайну в
Україні, не є специфічними. Це виклики, які є спільними для
всього світу. До 2021 року 95% всіх маркетингових матеріалів
будуть візуальними, чи варто говорити, що з кожним роком ця
цифра буде тільки зростати, так само як і потреба в фахівцях з
графічного дизайну.
Для успішної роботи в сфері графічного дизайну
необхідна низка професійних умінь, таких як: розуміння основ
кольору, композиції, типографіки (мистецтва оформлення
тексту), знання графічних редакторів, програм для відеомонтажу
і 3D-моделювання, а також розуміння технологічних процесів
самого виробництва. При цьому не варто забувати і про творчу
складову цієї професії, креативність – це перше, на що замовник
буде звертати увагу. Досить багато вимог, чи не так?
А вся справа в тому, що і обов’язків у графічного
дизайнера величезна кількість: це і дизайн багатосторінкових
видань (книг, журналів, каталогів), розробка логотипів і
фірмового стилю, моушн-дизайн, візуалізація, дизайн мобільних
додатків та інтерфейсів сайтів, дизайн ігр та багато іншого. Для
того, щоб отримати повний спектр навичок і знань, стати
професіоналом своєї справи, одними двотижневими курсами
тут не обійтися, потрібно комплексне вивчення кожної з цих
сфер діяльності. Завдання графічного дизайнера опанувати
засобами доповненої творчості, комп’ютерної творчості, творчих
систем, системами асистованої, генеративної творчості і
використати їх у своїй професійній діяльності.
Графічний дизайн на сьогодні тісно пов’язаний із
інформаційними технологіями (далі – ІТ), які стрімко
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розвиваються та вдосконалюються. Можливості, які надають ІТ,
неосяжні. Спеціаліст із людино-комп’ютерної взаємодії (Humancomputer Interaction, HCI) Бен Шнайдерман стверджує, що ІТ
для підтримки творчості поділяється на вісім категорій: пошук,
візуалізація, консультації, мислення, дослідження, складання,
перегляд та поширення *1+.
Багато науковців в Україні присвятили свої дослідження
вивченню питання якісної підготовки дизайнерів в умовах
інформаційного суспільства. Андрікевич Д. розглядає еволюцію
поняття «дизайнер» в умовах сучасності, Білецька А. досліджує
потенційні зміни у робочому процесі графічного дизайнера,
Габрель Т. вивчає методи активізації творчості дизайнера
засобами комп’ютерних технологій, Дядюх-Богатько Н. розгляддає програмні боти для галузевої трансформації дизайну,
Федорцова С. виділяє соціокультурні тенденції розвитку
сучасного мистецтва та дизайну.
Ми живемо в часи, коли автори наукової фантастики
щосили намагаються йти в ногу з часом. В останні роки
спостерігається бурхливий ріст досліджень і експериментів у
сфері творчості й штучного інтелекту.
Системи штучного інтелекту виконують творчі завдання.
Майже щотижня з’являється новий бот, який малює, пише
історії, музику, проєктує об’єкти або будує будинки. Історія
доводить, що у будь-якої технології є своя динаміка та імпульс.
Як говорив канадський культуролог, філософ, філолог і
літературний критик Маршал Маклюен: «Спочатку ми
створюємо технології, а потім технології формують нас».
Для досягнення успіху в галузі графічного дизайну має
відбутися синергія комп’ютерних технологій та творчості. З
одного боку, розробка програмних засобів для нових видів
дизайнерської практики може призвести до фундаментального
розуміння процесу розробки інструментів, з іншого –
дизайнери, які спробували себе у фундаментальних дослідженнях комп’ютерних наук, вміють створювати нові інструменти та
програми, які можуть бути корисними для творчої галузі.
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Поки
інструменти,
необхідні
для
виробництва
комп’ютерно опосередкованої роботи, є інструментами програмування, результатом буде дизайн, створений програмістом.
Недолік полягає в тому, що користувач може виконувати лише
ті операції, про які думав програміст. Якщо користувач хоче
додати нову операцію, потрібно оновлювати програмний засіб.
Програмісти здебільшого створюють інструменти для чітко
визначених завдань, а не для недетермінованої творчої роботи,
яку не можна звести до набору завдань. Це непогано – і в деяких
випадках результати можуть бути чудовими. Але це означає, що
необхідно вкласти гроші в навчання. З’являється вимога
оволодіти інструментами, якими користуються художники, але з
урахуванням спектру функцій та можливостей, доступних за
допомогою програмного забезпечення та відносно швидких змін
у техніці. Існує велика відстань від навичок програмування до
вміння використовувати пензлик. Вільне володіння знаннями та
навичками
може
забезпечити
зв’язок
між
досвідом
програмування та простим cприйняттям інструменту.
І тут виникають питання: «Чи можуть комп’ютерні фахівці
підтримувати нові мистецькі та дизайнерські практики? Як
стимулюються наукові дослідження та розробки на перетині
комп’ютерних технологій та дизайну? Які перспективи для
нових напрямків досліджень, що є цікавими та корисними для
інформатики та дизайну?»
Іван Примаченко, засновник платформи Prometheus, в
своєму блозі на http://osvita.ua пише про відкриття Массачусетським технологічним інститутом (Massachusetts Institute of
Technology, MIT) факультету штучного інтелекту. В Україні поки
держава і державні університети мляво реагують на початок ери
штучного інтелекту (ШІ) – всі успіхи відбуваються в рамках
приватних ініціатив: заснований українцем Олегом Рогинським
стартап People AI, отримав 30 мільйонів доларів інвестицій від
легендарних Andreessen Horowitz та інших інвесторів; у
приватному Українському католицькому університеті працюють
майстерні з машинного навчання; Віталій Гончарук заснував
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Augmented Pixels і робить круту конференцію AI Ukraine; на
Prometheus Олесь Петрів запустив безкоштовний онлайн-курс з
машинного навчання; Зеновій Верес робить програму штучного
інтелекту у Львівській політехніці *3+.
Як висновок, зазначимо, що Україна, як і вся світова
спільнота, перебуває у періоді трансформації у суспільство
знань. Освітнє середовище спрямовується на широкі, глибокі та
довгострокові творчі дослідження, але те, як вони охоплюють
зміни, будь-то в рамках дисципліни чи в рамках мульти- або
міждисциплінарної діяльності, дуже різниться.
Використані джерела
1. Ben Shneiderman (2002). Creativity Support Tools.
Communications of the ACM 45 (10): 116-120.
2. William J. Mitchell, Alan S. Inouye, and Marjory S.
Blumenthal (2003). Beyond Productivity: Information Technology,
Innovation, and Creativity. Committee on Information Technology
and Creativity Computer Science and Telecommunications Board
Division on Engineering and Physical Sciences, 268.
3. Примаченко І. *Про «факультет штучного інтелекту»+
*Електронний ресурс+ : Режим доступу : http://osvita.ua/
blogs/62207/ (дата перегляду: 05.06.2020).
УДК 94 (477.4): 378.4
Кондратюк С. В., заступник директора з навчальної роботи,
Лисенко Т.В., методист Житомирського торговельно-економічного
коледжу Київського національного торговельно-економічного
університету
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ
З-поміж пріоритетних напрямів державної політики в
контексті інтеграції вітчизняної освіти до європейського та
світового освітнього простору визначено постійне підвищення її
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якості, модернізацію змісту та форм організації освітнього
процесу; розробку та впровадження інновацій та інформаційних
технологій *4, 70+.
Мета статті – визначити сутність і особливості
інноваційного навчання, його вплив на підготовку фахових
молодших бакалаврів; розглянути інноваційні підходи до
освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти.
У сучасних умовах динамічного розвитку суспільства
перед закладами фахової передвищої освіти постають непрості
завдання. На нашу думку, першечерговим завданням є підготовка фахівців, які володіють професійною компетентністю,
навичками швидкої адаптації до умов неперервного оновлення
виробництва, здатні до постійного самовдосконалення,
зацікавлені у професійному зростанні через поліпшення своєї
фахової підготовки. Ці та інші завдання можливо вирішити,
упровадивши в освітній процес інноваційні технології навчання.
Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни в
навколишньому світі навчальна діяльність, яка ґрунтується на
оригінальних методиках розвитку різноманітних форм
мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних
можливостей особистості *3, 339+. Його покликання готувати не
лише «людину, що пізнає», але й «людину, що діє». Причому всі
елементи традиційного навчання наявні в інноваційному,
питання полягає лише у визначенні співвідношення репродуктивного і продуктивного, діяльного і творчого. Для цього в
арсеналі викладачів мають бути різні інноваційні форми та
методи, які мають принципово нові механізми взаємодії теорії і
практики.
Так, одним із ефективних на сучасному етапі є метод
проєктів, який досить активно використовують викладачі
закладу освіти.
Головним під час використання методу проєктного
навчання є те, що теоретичні знання та їх практичне
застосування органічно поєднуються.
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Метою проєктного навчання є навчити студентів
здобувати знання самостійно, застосовуючи їх для вирішення
нових пізнавальних і практичних завдань, а також сприяти
формуванню в них комунікативних навичок. Крім цього,
потрібно прищепити студентам уміння користуватися
дослідницькими прийомами (збирання інформації, висування
гіпотез, уміння робити висновки).
Ще один метод навчання, яким володіють викладачі
коледжу, це вебквест.
Сучасні дослідники акцентують увагу на тому, що вебквест
є інноваційною ресурсно орієнтованою технологією навчання,
основною метою якої є самостійний пошук тими, хто
навчається, необхідної для навчання інформації. Застосування
цієї технології мотивує і стимулює студентів до навчання,
забезпечує формування в них ключових, загальних і
професійних компетентностей, передбачає набуття досвіду
пошукової діяльності, розширення кругозору, розвиток
креативного потенціалу, опрацювання великих обсягів
інформації, її аналіз, систематизацію і подальшу презентацію.
Викладачі коледжу досить результативно практикують
таку форму взаємодії зі студентами, як коучинг. Коучинг – це
стосунки між викладачем і студентами, коли викладач
ефективно організовує процес пошуку студентами кращих
відповідей на питання, що їх цікавлять. Коуч допомагає
студентам розвиватися, закріплювати нові навички і досягати
високих результатів у навчанні та професійній сфері.
Одним із головних завдань будь-якого навчання є не лише
навчити чогось, але, передусім, навчити вчитися: отримувати,
знаходити, вишукувати необхідні знання. Саме коучинг запускає
механізми через особистісну мотивацію студентів самостійно
отримувати знання. Коучинг – це свого роду партнерство, і для
того, щоб взаємодія коуча і студентів була продуктивною,
необхідні відповідальність і довіра партнерів. Особистісний
контакт і довіра між коучем і студентами є обов’язковою умовою.
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій в усьому
світі, зокрема і в Україні, веде до усвідомлення зручностей і
переваг їх використання. Сьогодні уявити життя без комп'ютера,
інтернету та IT практично неможливо. Сучасні діти не уявляють
своє життя без інтернету з його соціальними мережами та
інформаційними ресурсами. Росте покоління візуалів, для яких
головним джерелом інформації є зоровий ряд. Усе це пояснює
необхідність використання нових світових інформаційних
розробок в освітній діяльності. Однією з інновацій в освітньому
процесі, яку використовують у сучасному світі, є хмарні сервіси.
Завдяки хмарним технологіям освіта стає доступнішою, адже
вчитися можна скрізь: у приміщенні та будь-де поза ним.
Хмарні технології (Cloud Computing) – це парадигма, що
передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Хмара –
сервер або мережа, де зберігаються дані та програми, що
з'єднуються з користувачами через інтернет.
Для організації освітнього процесу викладачі коледжу
активно використовують різноманітні хмарні сервіси, а саме:
lcloud, Goоgle, сайт викладача. Це дає можливість не тільки
застосовувати дидактичні матеріали, створені за допомогою
хмарних сервісів під час занять (лекції, завдання для практичних
та лабораторних занять, презентації, спілкування за допомогою
віртуальної стіни Padlet, заповнення Google таблиці, Google
форми), а й для різноманітних дистанційних заходів (олімпіад,
проєктів, вебквестів, конкурсів). Також для проведення
контролю викладачі використовують ресурси Plickers, Classtime,
що дає можливість урізноманітити засоби контролю та
перевірити засвоєння матеріалу студентами на різних етапах
освітнього процесу.
Викладачі коледжу постійно підтримують зворотний
зв’язок зі студентами за допомогою месенджерів Viber, Telegram,
електронної пошти, проводять онлайн-консультації з використанням Zoom, Skype. Усе це дає можливість ефективно
співпрацювати викладачам та студентам.
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На нашу думку, підвищенню якості та інтенсивності
освітнього процесу сприятиме органічне поєднання інноваційних методик із класичними, традиційними, продумане і
гармонійне поєднання різних методів щодо кожної дисципліни
та кожного заняття залежно від їхньої мети та специфіки.
Високопродуктивним та перспективним є також синтез
аудиторної та позааудиторної роботи, що допомагає утворити
сплав професійних умінь та навичок з активною громадською
позицією майбутнього фахівця. Для реалізації таких підходів, а
також для активного впровадження інноваційних методів
навчання викладачеві треба не тільки удосконалювати
навчально-методичні комплекси з окремих дисциплін, але й
опановувати нові засоби навчання. Методична рада коледжу
організовує та координує зазначену роботу, надає пропозиції
щодо обладнання відповідних аудиторій технічними засобами,
що дасть можливість реалізовувати інноваційні методи навчання
в педагогічному процесі.
Отже, проведене дослідження засвідчило, що інноваційне
навчання в закладах фахової передвищої освіти сприяє істотному підвищенню теоретичної і практичної підготовки студентів,
урахуванню їхніх здібностей, інтересів і нахилів, типових й
індивідуальних відмінностей, досвіду взаємодії з навколишнім
світом. Таке навчання забезпечує варіативність та особистісно
орієнтовану спрямованість освітнього процесу, унаслідок чого
знання, уміння й навички студентів перетворюються на засіб
розвитку їхніх пізнавальних і особистісних якостей, забезпечують їхню здатність бути суб’єктом інноваційної професійної
діяльності.
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1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі
навчання історії в школі : монографія / К.О. Баханов. –
Запоріжжя : Просвіта, 2004. – 328 с.
2. Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексєєнко, В.М. Аніщенко, Г.О. Балл *та ін.+; за заг. ред. акад.
В.Г. Кременя; НАПН України. – Київ : Інформ. системи, 2010. –
342 с.
3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології :
навчальний посібник / І.М. Дичківська. – Київ : Академвидав,
2004. – 352 с.
4. Дубасенюк О. А. Упровадження освітніх інновацій в
системі вищої освіти // Інновації у вищій освіті : проблеми,
досвід, перспективи : монографія. – Освітологічний дискурс,
2014, – № 1 (5). – 104 с.
5. Інновації у вищій освіті : проблеми, досвід, перспективи :
монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.
Івана Франка, 2011. – 444 с.
6. Камінська А.В. Формування готовності майбутніх
викладачів до інноваційної діяльності у вищому навчальному
закладі
*Електронний
ресурс+.
–
Режим
доступу
:
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11kavvnz.pdf.
УДК 37.147.091.31:908
Гожа Г. І., Шевчук В.Т., викладачі
Мирогощанського аграрного коледжу
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ПРИКЛАДНОГО
КРАЄЗНАВСТВА
Формування професійних компетентностей майбутніх
фахівців в аграрному коледжі багатовекторне. Значне місце в
цьому процесі займає коучинг – процес допомоги суб’єктові в
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поліпшенні кількісних або якісних характеристик діяльності;
серія засобів, які допомагають людині у процесі праці
наблизитися до своїх потенційних можливостей, зрозуміти свою
роль, завдання. У коучингу кожен сам вирішує, що йому
потрібно. Завдання керівника – створити умови для прийняття
рішення.
У нашому розумінні коучинг є феноменом освітнього
процесу, що побудований на мотивуючій взаємодії, в якому
викладач створює спеціальні умови, спрямовані на розкриття
особистісного потенціалу студента для досягнення ним
важливих цілей в оптимальні терміни, в конкретній предметній
галузі знань. Недоліком коучингу у формальній освіті є лише
брак часу, який необхідно знайти викладачу для спілкування з
кожним студентом.
Одним з важливих умінь викладача творчої орієнтації є
вміння переводити традиційні «закриті» завдання у відкриті.
Якщо викладач освоїть таку процедуру, то його студенти будуть
знаходитись у стані творчості на заняттях, під час написання
контрольних робіт, складання заліків, виконання домашньої
роботи, упродовж усієї освітньої діяльності.
У нашій роботі намагаємося відобразити застосування
коучинг-технології в процесі викладання спеціальних дисциплін
для майбутніх фахівців-аграріїв як під час висвітлення
лекційного матеріалу, так і під час проведення лабораторних,
практичних занять і навчальних практик. Приклади такого
застосування наведені у роботі. Саме такі методи і форми
роботи викладача допомагають студентам набути фахової
компетентності та самовизначеності.
Сучасний педагог має виконувати не роль «фільтра» для
пропускання через себе навчальної інформації, а бути
помічником у роботі студента, перебираючи на себе роль одного
з джерел інформації. В ідеалі педагог стає організатором
самостійного навчального пізнання студентів, не головною
діючою особою в групі студентів, а режисером їхньої взаємодії з
навчальним матеріалом, один з одним та з викладачем.
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Для навчання і виховання студентів у Мирогощанському
аграрному коледжі є умови для створення інтересу до змін і до
самої навчально-пошукової діяльності. Що активніші методи
навчання, то легше і краще зацікавити молодь, спонукати її до
самостійності та підвищення власного розумового інтелекту.
Інтеграція України в європейську співдружність, її
визнання у світі вимагає модернізації системи освіти, яка б
увібрала все краще як із вітчизняного, так і зарубіжного досвіду.
В умовах реалізації Концепції Нової української школи одним із
основних напрямів діяльності методичних служб є не тільки
організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників, а й
трансформування наукових ідей у практику, супровід і
підтримка інноваційної діяльності, наукові пошуки та
експериментальна робота з керівниками гуртків, допомога
педагогам і педагогічним колективам у переході на новий рівень
роботи, який задовольнив би й соціум, й особистість. Закон
України «Про освіту», Концепція Нової української школи
наголошують, що змінюється роль педагога. Він стане не тільки
єдиним наставником та джерелом знань, а й коучем,
фасилітатором, тьютором, модератором в індивідуальній
траєкторії навчання дитини.
Місія сучасного викладача і освітнього закладу – навчити
молодь бути гнучкими у змінах, а також легко адаптуватися і
вміти навчатися впродовж усього життя. Одним з важливих та
інноваційних підходів у формуванні та розвитку професійної
компетентності педагогічних працівників є коучинговий. Він
повністю відповідає сучасним вимогам української освіти.
Педагогічний коучинг як освітній метод дозволяє максимально
розкрити потенціал людини, виявляти ще нереалізовані її
ресурси. Коучинг вивчає закономірності, механізми та способи
створення передумов для максимального саморозкриття
потенціалу особистості чи колективу, включно із професійним
самоусвідомленням та лідерством, самовдосконаленням і
саморегуляцією. Коуч, який працює з педагогом або ж з
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групою, не дає готових порад та рекомендацій, а допомагає
віднайти власні способи вирішення актуальних проблем. Він
формує компетенції безпосередньо у процесі роботи, допомагає
людині розвиватися, творити, пізнати межі своїх здібностей та
досягти певної мети.
Слід зазначити, що в контексті таких відносин, педагог
виконує функцію організатора співдружності, посередника,
консультанта та керівника пошукової діяльності студентів,
водночас студент має активну особистісну позицію, мотив до
самовдосконалення та інтерес до навчальної діяльності.
Важливу роль у вихованні молоді відіграє краєзнавча робота,
яку проводять у Мирогощанському аграрному коледжі
викладачі та куратори. Відвідування музеїв, замків, парків з
різноманітною рослинністю, оформлення та ландшафт їх
територій допомагає студентам збагатити свій світогляд,
розвиває розумову діяльність, підвищує і збагачує культуру
поведінки. Саме прикладне краєзнавство дає можливість
викладачеві урізноманітнити виклад нового матеріалу шляхом
долучення студентів до пошукової роботи з вивчення історії
землеробства, техніки через порівняння попередніх досягнень з
нинішніми в аграрній сфері.
УДК 377:004
Мухаровська Н.І., завідувачка навчально-методичного кабінету,
Зінчук І.С., завідувачка навчально-методичної лабораторії,
Стаднік М.М., методист Новоград-Волинського медичного
фахового коледжу Житомирської обласної ради
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВІЙ СИСТЕМІ «LCLOUD»
*НАВЧАЛЬНА ХМАРА+
У статті представлено розширений варіант організації всіх
видів навчально-методичної роботи в коледжі, описано структуру управління науково-методичною роботою, репрезентовано
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новостворюване покоління новітніх інтернет-сервісів як засобу
для налагодження співпраці всіх учасників освітнього процесу.
Робота методичного кабінету здійснюється відповідно до
нової моделі системи управління закладами освіти, яка
ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, спроможних працювати зі зростаючими
потоками науково-методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.
Усвідомлюючи, що формування інформаційного освітнього середовища закладу необхідно розглядати як головну умову
реалізації завдання якісної підготовки висококваліфікованого
фахівця, який формує імідж конкурентоспроможного закладу
освіти, методичний кабінет продовжує реалізацію освітньої
діяльності щодо пошуку шляхів ефективного входження до
світової медіаосвіти в умовах діджиталізації освітнього
середовища.
Методична та педагогічна інноваційність організації
навчально-методичної роботи в інформаційно-мережевій
системі «lCloud» *навчальна хмара+ полягає у зосередженні
уваги, перш за все, на аналізі та оцінці результативності роботи
викладачів коледжу, що є вагомою частиною системи
забезпечення якості освіти у закладі, та забезпечує усебічно
об'єктивний моніторинг якості роботи викладачів, стимулює до
активізації професійної діяльності педагогічних працівників та
мотивує їх до продуктивної праці, створює умови здорової
конкуренції в колективі, сприяє творчим педагогічним пошукам
та інформальній освіті, удосконалює фахову майстерність
викладача в оволодінні інноваційними методами, прийомами
навчання та поширення педагогічного досвіду.
Індивідуальний план роботи на навчальний рік
заповнює педагогічний працівник з розподілом на види
діяльності, що включають навчальну, наукову, методичну,
організаційну та виховну роботу.
Заповнюючи індивідуальний план роботи на навчальний
рік, викладачам необхідно сконцентрувати увагу на усіх видах
діяльності
та
конкретизувати
інформацію,
яку
вони
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надаватимуть у плануванні методичної та наукової роботи з
метою недопущення помилок.
Сформований зведений план роботи педагогічних
працівників з можливістю сегментації за видами робіт
доступний миттєво.
На основі індивідуального плану педагогічний працівник
формує звіт про виконану роботу. Зведений звіт роботи
доступний відразу.
У електронному звіті викладача об’єднано окремі блоки
індивідуального плану та звіту, що дає можливість врахувати
якість та обсяг виконання методичної та наукової роботи
кожного викладача протягом навчального року та в результаті –
у міжатестаційний період.
Так, заплановані види роботи відображатимуться в
індивідуальному плані, а у формуванні звіту необхідно
поставити відмітку про виконання певного заходу чи виду
роботи, відповідно інформація миттєво відображатиметься у
електронній формі звіту, в портфоліо викладача, а за період
міжатестаційної діяльності матимемо детальну та повну
інформацію про діяльність викладача для представлення
атестаційній комісії.
Складовою навчально-методичного комплексу є робоча
навчальна програма, що передбачає внесення тематичного
плану занять і оформлення плану та структури проведення
конкретного заняття. У цьому ж розділі є можливість додати
матеріали для додаткового опрацювання (відео-, аудіо-,
фотоматеріали, інструкції, рекомендації, уривки творів,
матеріали лекцій, тестові завдання тощо), що стають
доступними учасникам освітнього процесу.
Доступ
до
формування
навчально-методичного
комплексу надається викладачам відповідно до педагогічного
навантаження та передбачає співпрацю декількох педагогів
однакових дисциплін.
Тестові завдання є складовою робочої навчальної
програми та входять у комплекс
єдиного навчальнометодичного забезпечення. Створення тестових завдань
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передбачає взаємодію декількох педагогів, що викладають
однакові дисципліни: одночасне створення та використання
спільно та окремо розроблених тестових завдань. Педагоги
визначають надання доступу до проходження тестування з
визначенням режиму тестування (час на проходження та
кількість питань), групи, окремих осіб, часу початку і
завершення визначеної кількості спроб.
Портфоліо педагогічного працівника формується автоматично для кожного педагога, внесеного в базу даних. У портфоліо відображена інформація про результати останньої
атестації, проведені заходи та науково-видавничу діяльність,
відсоток заповнення єдиного навчально-методичного комплексу
та ін.
Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати
свою кваліфікацію за різними формами, видами, за
результатами яких отримують відповідний документ. У розділі
«Посвідчення про проходження курсів» можна отримати
інформацію про терміни, тему (напрям, найменування), номер
документа
останнього підвищення кваліфікації кожного
викладача.
Розділ «Атестаційні листи» допомагає визначити
черговість атестації директора, його заступників, методистів,
викладачів, практичного психолога та соціального педагога. Цей
розділ безпосередньо пов'язаний з розділом «Перспективний
план», де автоматично планується термін чергової атестації
педагогічних працівників. Унаслідок такого зв’язку миттєво
формується
якісний
склад
педагогічних
кадрів
за
кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями.
Одна із вкладок розділу – «Портфоліо», де розміщено
інформацію про професійні здобутки педагогічних працівників
у міжатестаційний період: подяки, грамоти, дипломи,
сертифікати про участь у професійних тренінгах, майстеркласах, конференціях, семінарах тощо.
Робота методичного кабінету в інформаційно-мережевій
системі «lCloud» спрямована на реалізацію сучасних вимог до
засобів нового покоління та нетрадиційний підхід до організації
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такого виду роботи, на швидкі зміни відповідно до вимог
чинного законодавства та сучасних освітніх траєкторій.
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УДК 377.35
Кібітлевський Й.Е., директор Барського фахового коледжу
транспорту та будівництва Національного транспортного
університету, відмінник освіти України
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ: ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Професійна освіта – це складна динамічна система.
Нагальне питання, наскільки вона ефективна та релевантна
щодо потреб суспільства. Сучасні умови вимагають від фахової
освітянської діяльності постійного аналізу, що передбачає визначення перешкод, поточних можливостей і досягнень. Адже
вчасно прийняте управлінське рішення забезпечує результативне функціонування та своєчасну зміну акцентів щодо перспектив
розвитку.
Реалізовуємо освітній потенціал коледжу, порівнюючи
складники внутрішньої системи забезпечення належної якості
освіти з акредитаційними рамками.
Насамперед, профорієнтаційна робота, яка має системний характер і постійно видозмінюється, відображаючи мінливі
запити. Базові завдання цієї роботи ґрунтуються на тому, щоб
показати всі грані і сторони наших спеціальностей, їх затребуваність на ринку праці, допомогти молодій людині розкрити свій
потенціал як особистості. Поряд з традиційними заходами,
спрямованими на профорієнтацію, в умовах, коли можливості
спілкування значно зменшилися, особливо актуальним стало
застосування сучасних технологій в профорієнтаційній роботі:
інформаційний супровід спільних проєктів з роботодавцями,
ютуб канали, віртуальний тур коледжем, тест-драйв, адаптовані
квести, відеоматеріали студентського телебачення «StudentбкТБ».
Постійне оновлення інформаційної бази життєво важливе,
і тому особливу увагу приділяємо безперервному професійному
розвитку викладацького складу, зокрема підвищуємо обізнаність у цифрових технологіях, сучасних освітніх трендах через
ютуб канал СЕО-ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ, стажування на
виробництві; проведення провідними компаніями тренінгів на
базі коледжу; інформальна освіта; участь у конкурсі педагогічної
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майстерності «Педагогічний ОСКАР», онлайн-навчання та
підвищення кваліфікації в компаніях WIX Institute, Technical
Services NGK Spark Plug Europe GmbH, Electude LMS.
Викладачі, відстежуючи важливі події у своїй галузі, збагачують свій теоретичний багаж та оновлюють робочі програми
навчальних дисциплін, комплекси методичного забезпечення.
Довершеним поповненням дидактичної бази коледжу є
раціоналізаторські навчальні моделі та макети індивідуального
виконання (серед останніх: автоматична коробка передач Ford,
2019; дизельний двигун з насос-форсунками VW).
Сучасний підхід до організації освітнього процесу,
студенто орієнтоване навчання органічно поєднуємо зі
сформованою прозорою внутрішньою системою забезпечення
якості навчання: щомісячні атестації, інформаційний супровід
студента керівником групи, координаційна робота навчальної
комісії студентської ради, розширені адмінради за участі батьків.
Заздалегідь визначений акцент на підвищення самомотивації
студентів щодо власного навчання вдало використали під час
карантину. Непростий виклик дистанційного навчання
прискорив перехід від мультимедіа моделі організації навчання
до гіпермедіа. Базою для нової моделі навчання стали інтернеттехнології – електронна пошта, чати, файли розсилок, форуми,
аудіонавчання (зв’язок телефоном), вебсайт коледжу, сервіси
CLASSROOM, Classtime. ZOOM, Prometheus. Вважаємо, що
адаптивне навчання – ідеальна модель навчання, а дистанційне
навчання – належна альтернатива заочної форми навчання.
Педагогічним колективом коледжу напрацьований
позитивний досвід з впровадження елементів дуальної форми
навчання. Наші партнери-роботодавці (ТОВ «Автомагістраль –
Південь» м. Одеса, автоцентр «Віннер Автомотів» м. Київ,
ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» м. Новодністровськ,
ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» м. Київ) зацікавлені в
розвитку співпраці, тому, крім укладених угод, ми укладаємо
типові договори – тристоронні документи. Робота в межах
такого договору – формат, виграшний усім. Студент отримує
якісну освіту, роботодавець – працівника, а коледж – ширші
можливості наблизити процес навчання до реального вироб306

ництва (практики, реальні теми курсових та дипломних робіт і
їх публічний захист перед потенційними роботодавцями).
Запроваджений моніторинг працевлаштування випускників
підтверджує, що впродовж п’яти останніх років освітні
програми коледжу, які були побудовані на засадах дуального
навчання, забезпечують комфортне входження майбутнього
фахівця в робочий ритм підприємства, самостійну професійну
діяльність. Сьогодні необхідно не зволікати з нормативною
базою щодо функціонування дуальної форми здобуття освіти.
Вирішення ключового завдання – орієнтації освітнього
закладу на кінцевий результат, а саме: на якісні знання, уміння
та навички випускників; максимальне наближення їх підготовки
до запитів роботодавців, вважаємо неможливим без поглиблення демократизації освітнього процесу. Свідомо обрали шлях
делегування широкого кола питань студентському самовряднуванню: залучення до аналізу та корекції освітнього процесу,
організації культурного дозвілля, іміджевої популяризації
професійної освіти.
В умовах наших реалій пріоритетним визначили
національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання
студентської молоді. Формуємо справжнього патріота власним
прикладом, органічно поєднуючи написання родоводів, проведення майстер-класів з писанкарства, родинних свят з навчальними конференціями, дискусіями, вебінарами, спортивномасовими заходами, військово-польовими зборами. За спільної
ініціативи адміністрації коледжу та ради студентського
самоврядування традиційними є щорічні поїздки на станцію
Крути та селище Базар, що на Житомирщині.
Активна й небайдужа позиція всіх учасників освітнього
процесу – гарантія успішної трансформації коледжу та
готовності наших випускників вийти на ринок праці.
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УДК 377.1
Менщикова Л.М., викладач-методист
Харківського державного автотранспортного коледжу
УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО ОЧНОДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК НАПРЯМ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ КУРСОВОГО
ПРОЄКТУВАННЯ
Освіта є державним пріоритетом, що забезпечує
інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток
суспільства. Це підтверджують прийняті закони України «Про
освіту», «Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу освіту».
Згідно з цими законами, освітній процес – це система науковометодичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток
особистості
шляхом
формування
та
застосування
її
компетентностей як результатів навчання.
Через лекції, семінари, практичні заняття студенти
опановують нові професійні компетенції – знання, уміння та
навички. Але тільки здатність їх комбінування, як способу
мислення для вирішення творчих завдань, може вважатися
компетентністю. Саме під час курсового проєктування
відкриваються значні можливості формування сукупності
компетентностей, що засвідчують певний рівень кваліфікації
здобувачів освіти. Тому вдосконалення процесу курсового
проєктування є актуальним і потребує інноваційних підходів до
його методичного забезпечення та організації.
Технологія змішаного навчання передбачає розподіл
освітньої діяльності студентів у процесі курсового проєктування
між онлайн (студентам доступні навчальні матеріали в будьякий час і в будь-якому місці), діяльністю в дистанційному курсі
навчальної дисципліни та традиційною діяльністю в аудиторії.
Онлайн-студентам доступні основоположні знання з усіх
тем навчальної програми – це інформаційні лекційні матеріали,
розміщені в дистанційному курсі на базі електронного
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навчального посібника з дисципліни для систематизації та
узагальнення теоретичних знань;
- інструкції з виконання практичних робіт, що дозволяє
актуалізувати практичні навички з виконання розрахункових
завдань;
- дистанційна консультація – презентація з організації
процесу курсового проєктування;
- методичні вказівки з виконання курсової роботи з
дисципліни.
У дистанційному курсі через інтернет студенти:
- отримують щотижневі завдання з виконання конкретних
частин курсової роботи з відповідними рекомендаціями;
- надають для перевірки та оцінювання свої звіти з
виконання розрахунків за розділами курсової роботи згідно з
отриманими індивідуальними завданями;
- ознайомлюються із коментарями, зауваженнями та
рекомендаціями викладача;
- можуть задавати питання та отримувати на них відповіді
як від викладача, так і від інших студентів, дискутувати з ними.
Традиційна діяльність:
- індивідуальні позааудиторні консультації;
- самоперевірка виконаних розрахункових завдань на ПК
під наглядом (для слабких студентів – під керівництвом) викладача;
- обговорення та оцінювання результатів розробки
творчих частин курсової роботи;
- очний захист курсової роботи.
Захищаючи виконані курсові роботи, студенти демонструють результативність методики інтерактивної форми навчання з
використанням комп’ютерних інформаційно-комунікаційні технологій в період курсового проєктування.
Під час захисту члени комісії оцінюють оформлення
курсової роботи, доповідь та відповіді на запитання, рівень
набутих студентами професійних компетентностей.
На основі узагальнення педагогічного досвіду останніх
років з удосконалення методичного забезпечення та організації
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курсового проєктування з дисципліни «Організація та планування роботи підприємства» підтверджується доцільність
використання можливостей та переваг елементів дистанційної
форми навчання під час курсового проєктування. Дистанційна
форма – це індивідуалізований процес здобуття освіти, що
функціонує на базі сучасних педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологій, який передбачає взаємодію віддалених один від одного учасників освітнього процесу.
Для студентів упровадження елементів змішаного
навчання в період курсового проєктування дає можливість
користуватися онлайн-дистанційними інформаційними та
методичними матеріалами з навчальної дисципліни та курсового проєктування, самостійно організувати свою діяльність над
виконанням дозованих дистанційних завдань з курсової роботи і
мати зворотній зв’язок з викладачем та іншими студентами.
Змішане навчання є дієвим засобом підвищення якості
освітнього процесу під час курсового проєктування з професійно
орієнтованих дисциплін для реалізації компетентнісної стратегії
в процесі освітньої підготовки молодших спеціалістів.
Важливість упровадження змішаного очно-дистанційного
процесу курсового проєктування
полягає у необхідності
своєчасного отримання бажаних результатів – здобуття
студентами спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»
спеціалізації «Обслуговування та ремонти автомобілів і
двигунів» загальних та спеціальних (фахових) компетентностей:
- здатності до критичного мислення, аналізу, синтезу та
встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами в
майбутній професійній діяльності;
- умінням вести професійну комунікацію;
- здатності розуміти потреби користувачів транспортних
засобів в їх якісній та економічно доцільній технічній
експлуатації;
- розуміти і враховувати під час організації виробництва
соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні
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міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень на
автомобільному транспорті;
- вміти обирати та застосовувати на практиці види та
методики планування техніко-економічних показників діяльності
виробничих підрозділів підприємств галузі;
- працювати самостійно та в групі над економічним
обгрунтуванням проєктів і заходів для реалізації новітніх
технологій та вдосконалення організації виробництва, робити
висновки.
Набуті компетентності будуть застосовуватись у процесі
дипломного проєктування та в майбутній професійній
діяльності.
Використані джерела
1. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року
№ 2145-VIII.
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06.06. 2019 року № 2745-VIII.
3. Вороніна Л.І. Бізнес-планування : методологія, методика,
механізм : навч. посіб. / Л.І. Вороніна, В.Є. Воротін,
В.П. Чайковська. – Київ : Вид-во Європейського університету,
2010. – 224 с.
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