
АНОНС ВІТАННЯ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Підготовка фахового молодшого 
бакалавра – чи потрібний цей рівень 
освіти? 

Про це, напевно, мають говорити не 
директори і викладачі коледжів, і навіть 
не роботодавці, а, в першу чергу, випус-
кники технікумів і коледжів, які після за-
кінчення попрацювали декілька років 
за фахом або продовжили навчання в 
університеті. І вони скажуть, було б кому 
слухати, що своїм життєвим, професій-
ним успіхам завдячують першочергово 
навчанню у коледжі.

Загалом в дискусіях, які ведуться в су-
спільстві, існують радикально протилеж-
ні погляди – від несприйняття молодшо-
го спеціаліста як окремого професійного 
рівня з пропозиціями щодо об’єднання 
з професійно-технічною освітою, до ви-
знання його першим рівнем вищої освіти, 
що готує універсального, найбільш за-
требуваного фахівця. В опонентів є свої 
аргументи, яким кожний маніпулює на 
свою користь. Проте потрібно пам’ятати, 
що незалежно від соціально-економіч-
ного устрою, рівнів розвитку суспільства 
ринок праці визначається тріадою: ро-
бітник, майстер, інженер. Цей розподіл 
поширюється майже на всі галузі. Відпо-
відно підготовкою фахівців різних рівнів 
займаються заклади професійно-техніч-
ної, фахової передвищої, вищої освіти. 
Хоча однозначно сказати, що вказані за-
клади освіти чітко дотримуються границь 
щодо підготовки, не доводиться. Понад 

100 вищих професійно-технічних закла-
дів ведуть підготовку молодших спеціа-
лістів, всі коледжі мають ліцензію на під-
готовку  робітничих кадрів, університети 
також не цураються підготовкою молод-
ших спеціалістів з окремих спеціальнос-
тей. Реально сьогодні ми маємо також  
досить розмиті межі між професійними 
рівнями, коли особа з вищою освітою 
працює робітником, а молодший спеціа-
ліст може успішно працювати на посадах, 
які потребують вищої освіти. Як кажуть 
роботодавці: «Не важно иметь высшее 
образование, главное – иметь  среднее 
сображение».

Фахові коледжі є постачальниками 
абітурієнтів для закладів вищої освіти.

Фактично лише 19-20 % випускників 
коледжів стають абітурієнтами денної  
форми  навчання в університетах. І цей  
показник зберігається ще з радянських 
часів, коли доводилися певні квоти. На-
справді за заочною формою навчається 
50-70 % випускників коледжів. Це свід-
чить про те, що вони працюють за фахом 
і продовжують навчатися на більш висо-
кому рівні. 

Міжнародний валютний фонд, Бо-
лонський процес, відсутність подібних 
закладів освіти за кордоном  змушу-
ють об’єднати професійно-технічну  і 
фахову передвищу освіту в професійну.

Окремі наші політики за будь-якої 
влади маніпулюють посиланнями на ав-
торитетні міжнародні організації, лобію-
ючи непопулярні в країні рішення для 
отримання кредитів або інтеграції в єв-

ропейську освіту. Ніяких конкретних ви-
мог щодо нашої системи освіти ніхто не 
ставить. У кожній європейській країні є 
свої особливості в освіті, які не заважа-
ють інтегруватися їм між собою. Так що, 
право на національні особливості, які чіт-
ко визначені Болонським процесом, має 
кожна країна.

Фахова передвища освіта, перебу-
ваючи між вищою і професійно-техніч-
ною освітою, втрачає своїх абітурієн-
тів і поступово самоліквідується.

30 років ця думка нав’язується суспіль-
ству. А що ми маємо сьогодні? Найбільш 
стабільний рівень підготовки. Якщо в 
1990 році закладів вищої освіти було 149, 
а у 2019 стало 281; професійно-технічних 
відповідно було 1246 і стало 723, то тех-
нікуми і коледжі демонструють впевнену  

стабільність – 742 і 708. Це при тому, що 
в цей період відбувся перехід середньої 
спеціальної на перший рівень вищої осві-
ти і абсолютно не обов’язкове через 23 
роки  виведення з неї. 

Запровадження ЗНО під час вступу 
випускників коледжів до університе-
тів дозволить ліквідувати єдину шпа-
рину попадання у ЗВО з використанням 
елементів корупції.

Інтеграційні процеси, які відбуваються 
в освіті потягом останніх 30 років, забез-
печують ступеневість в професійні освіті, 
яку необхідно підтримувати, а не створю-
вати додаткові перепони. ДПА, ЗНО  під 
час фахової підготовки – це досить вели-
ке навантаження. Якщо вже проводити 
замір знань під час вступу, то робити це 
потрібно з фахових дисциплін. 

Вступна кампанія 2020: ким хочуть 
бути юні українці                          стор. 2-4

Правнича освіта у закладах 
фахової перед вищої освіти: 
to be or not to be?                                 стор. 5

Сучасне освітнє середовище на 
засадах орієнтованого та компе-
тентнісного навчання                 стор. 6

Важлива роль іноземної мови 
у сфері діяльності сучасного аграрія

стор. 7

Впровадження інноваційних 
технологій на заняттях 
природничих наук                    стор. 8

Індивідуальна робота та її зна-
чення в процесі підготовки май-
бутніх землевпорядників    стор. 10

Міждисциплінарна інтеграція під 
час вивчення дисципліни 
«Медсестринство в хірургії» стор. 11

Діджиталізація – куди йдемо? 
стор. 12
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Цьогоріч 352 тис. учнів отримали свідоцтво про здобуття базової загальної серед-
ньої освіти. Далі хтось продовжує навчання у школі, а хтось їде вже здобувати спеці-
альність до закладів професійної (професійно-технічної) та фахово передвищої освіти.

Вступна кампанія до закладів фахової передвищої освіти на базі базової загальної се-
редньої освіти розпочалася 30 червня. За оперативною інформацією з Єдиної держав-
ної електронної бази з питань освіти, конкурсні пропозиції подало 679 закладів фахової 
передвищої освіти, до яких було подано 153735 заяв, з них на бюджетну форму навчан-
ня – 136353 заяв зі середнім конкурсним балом 428. Найпопулярніші серед вступників 
були заклади Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Івано-Франківської 
області.

Заклади фахової передвищої освіти наприкінці липня зарахували вступників на 
бюджетну форму (державне та регіональне замовлення) та контрактну форму навчан-
ня (коштом фізичних або юридичних осіб). Слід зазначити, що вступну кампанію на 
контрактну форму навчання продовжено до 22 серпня відповідно до листа Міністер-
ства освіти і науки України від 28.07.2020 № 1/9-403. 

Станом на 10 серпня загалом на денну форму навчання зараховано 68,7 тисяч осіб 
до 659 закладів фахової передвищої освіти, до 20 закладів не зараховано жодного 
вступника.

В С Т У П Н А  К А М П А Н І Я  2 0 2 0 : 
К И М  Х О Ч У Т Ь  С Т А Т И  Ю Н І  У К Р А Ї Н Ц І ?

Кількість поданих заяв і середній бал вступників за регіонами
Регіон Заклади ФПО СКБ Усього заяв Заяв на бюджет

УКРАЇНА 679 428.0 153 735 136 353

КИЇВ 52 428.5 20 431 17 130

Вінницька 31 428.9 7 215 6 467

Волинська 20 424.0 4 376 3 947

Дніпропе-
тровська

59 431.9 15 212 14 750

Донецька 32 430.6 4 771 4 444

Житомирська 21 425.0 6 197 5 493

Закарпатська 21 444.4 2 642 1 999

Запорізька 29 426.4 6 376 5 758

Іва-
но-Франківсь-
ка

28 457.3 9 233 8 263

Київська 17 425.6 4 141 3 884

Кіровоград-
ська

19 417.0 1 984 1 802

Луганська 14 396.0 1 456 1 427

Львівська 44 408.8 8 273 6 877

Миколаївська 18 416.5 3 833 3 440

Одеська 36 429.0 11 974 9 735

Полтавська 30 441.5 4 525 3 952

Рівненська 20 411.9 3 814 3 258

Сумська 23 437.4 3 957 3 745

Тернопільська 21 441.3 5 597 5 139

Харківська 41 425.1 9 305 8 437

Херсонська 19 370.6 4 219 3 828

Хмельницька 21 427.0 3 879 3 276

Черкаська 24 439.3 4 126 3 776

Чернівецька 21 453.1 3 157 2 618

До 561 з 659 закладів фахової передвищої освіти на бюджетну форму зараховано 
50,5  тис. осіб.

Найпопулярніші п’ять спеціальностей з-поміж бюджетників – це «Медсестрин-
ство» «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Початкова освіта», 
Комп’ютерна інженерія» та «Галузеве машинобудування».

Станом на 10.08.2020 року на контрактну форму навчання вступило майже 18,2  тисяч 
осіб, але все ще може змінитися. Найпопулярнішими п’ятьма спеціальностями з-поміж 
охочих навчатися за контрактом є «Право», «Медсестринство», «Фармація, промислова 
фармація», «Інженерія програмного забезпечення» та «Готельно-ресторанна справа».

Ситуація у розрізі галузей знань та спеціальностей за кількість вступників.

Галузь знань 1 Освіта/Педагогіка. Найбільше вступників на бюджет за спеціальністю, 
яка входить в п’ятірку, — 013 «Початкова освіта».

Продовження на стор. 3
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Продовження на стор. 4

Галузь знань 2 Культура і мистецтво. Найбільш вступників на бюджет за спеціальністю 
025 «Музичне мистецтво», на контракт більше охочих за спеціальністю 023 «Дизайн».

Найбільш популярна серед вступників галузь знань 12 Інформаційні технології, на яку 
вступило на бюджет 4678 осіб. Найменш популярна спеціальність в цій галузі – 126 «Ін-
формаційні системи та технології».

Галузь знань 13 Механічна інженерія. Найбільше вступників на бюджет за спеціальні-
стю, яка входить у п’ятірку, – 133 «Галузеве машинобудування». На жаль, на спеціаль-
ність 132 «Матеріалознавство» ніхто не вступив.

Галузь знань 14 Електрична інженерія. Найбільше вступників на бюджет за спеціаль-
ністю, яка входить у п’ятірку, – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме-
ханіка». 

Галузі знань 3 Гуманітарні науки, 5 Соціальні та поведінкові науки, 6  Журналістика, 
8 Право та 23 Соціальна робота.

Галузь знань 7 Управління та адміністрування – одна з найбільших галузей серед вступ-
ників. Переважно вступники розділилися між трьома спеціальностями 071 «Облік і опо-
даткування» та 073 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність».

Галузі знань 10 Природничі науки, 11 Математика і 16 Хімічна та біоінженерія найменш 
популярні для вступників.
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Галузь знань 18 Виробництво та технології – найбільше вступників на спеціальність    
181 «Харчові технології».

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво і 24 Сфера обслуговування.

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, Найбільше вступників на спеціаль-
ність 208 «Агроінженерія».

Галузі знань 21 Ветеринарна медицина та 22 Охорона здоров’я. Найбільш популярна 
спеціальність серед вступників – 223 «Медсестринство». 

Галузь знань 27 Транспорт. Переважно вступники найбільше розділилися між двома 
спеціальностями 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології» (за 
видами).

Галузь знань 26 Цивільна безпека. Вступило 64 особи на одну спеціальність 261 «По-
жежна безпека».
 

Далі буде…
* Всі дані взято зі сайту з Єдиної державної електронної бази з питань освіти станом на 
10 серпня 2020 року.

Андрій РИБИЦЬКИЙ, 
Христина КОВАЛІВ,

Науково-методичний центр ВФПО

Галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування і 17 Електроніка телекомунікації.  
Переважно вступники розділилися між двома спеціальностями 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» і 172 «Телекомунікації та радіотехніка».
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ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

Одним з пріоритетів освітніх реформ в Україні є 
боротьба за забезпечення якості освіти. Такий підхід 
можна тільки вітати, адже від якості освіти залежить 
рівень підготовки фахівця, його готовність до робо-
ти у мінливому світі.

У цьому контексті щонайменше останні 3-4 роки ба-
чимо заходи щодо реформування насамперед правничої 
освіти, як «хедлайнера» за кількістю заяв вступників.

На нашу думку, для аналізу ситуації, яка склалася у 
реформуванні правничої освіти, варто врахувати такі па-
раметри:

- мережу закладів вищої та фахової передвищої осві-
ти (281 ЗВО та 338 коледжів, технікумів, училищ) http://
www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2005/osv_rik/osv_u/
vuz_u.html

- дані ЄДЕБО, зокрема реєстр ЗВО https://registry.
edbo.gov.ua/

- кількість ЗВО, які провадять освітню діяльність 
за правничими спеціальностями та відповідними 
освітніми програмами https://osvita.ua/ vnz/guide/
search-17-0-0-147-0.html

- кількість колишніх коледжів та технікумів, які з 
01.01.2020 або набули статус ЗВО, або перейшли у систе-
му фахової передвищої освіти (далі – ФПО), адже мова 
йде про 117 закладів https://abiturients.info/uk/oblast-
znaniy-new/08-pravo/081-pravo

- різницю між кількістю поданих заяв та кількістю фак-
тично зарахованих здобувачів освіти до ЗВО та закладів 
ФПО (до 01.01.2020 – ВНЗ І-ІІ р.а.) за спеціальністю 081 
«Право».

Особливою є ситуація з ВСП ЗВО, проте, загалом спо-
стерігається тенденція до зменшення мережі, кількісні 
характеристики якої мають помітно змінитися після 1 
липня 2021 р. на підставі змін до Закону України «Про 
вищу освіту» і вирішення питання про статус терито-
ріально відокремлених структурних підрозділів ЗВО в 
Україні.

Водночас інтереси держави щодо підготовки техніч-
них кадрів, диспропорції уподобань абітурієнтів з домі-
нуючим потягом до гуманітарного напряму (насамперед, 
у сфері юриспруденції), проблеми з якістю правничої 
освіти зумовили запровадження механізмів регулюван-
ня доступу до правничих спеціальностей.

Одним з перших кроків, спрямованих на регулюван-
ня доступу до правничих спеціальностей, стало запро-
вадження єдиного фахового вступного випробування 
(ЄФВВ «Право»), як перевірки знань з права та загальних 
навчальних правничих компетентностей, та єдиного 
вступного іспиту (ЄВІ «Іноземна») під час вступу до магі-
стратури на спеціальність 081 «Право» з 2016 року, по-
ширення ЄФВВ та ЄВІ на спеціальність 293 «Міжнародне 
право» з 2018 року https://testportal.gov.ua/pro-utsoyao/

Проте ці новації стосувалися суто вищої освіти і ма-
ють спрацювати з певним «відкладеним ефектом», врахо-
вуючи інертність мислення суспільства, проблеми пошу-
ку та осмислення інформації у процесі вибору освітньої 
траєкторії.

Крім того, 12 грудня 2018 р. було затверджено стан-
дарт вищої освіти бакалавра за спеціальністю 081 «Пра-
во», положення якого не передбачають здобуття ступеня 
вищої освіти бакалавр на основі ОКР «молодший спеці-
аліст» або освітньо-професійного ступеня «фаховий мо-
лодший бакалавр». Ця позиція зафіксована у  Розділі ІІІ 
«Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня 
вищої освіти бакалавра права» Стандарту https://mon.
gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20
standarty/12/ 21/081-pravo-bakalavr.pdf

У такому випадку вбачається неузгодженість з поло-
женнями абзацу першого частини четвертої статті 5 За-
кону України «Про вищу освіту» в частині визначення у 
стандарті вищої освіти для бакалаврів обсягу кредитів 
ЄКТС, які ЗВО має право визнати та перезарахувати на 
основі ФПО https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18#Text

Питання потребує врегулювання шляхом внесення 
змін до стандартів вищої освіти для бакалаврів, оскільки 
на момент затвердження стандарту ще не набув чинності 
Закон України «Про фахову передвищу освіту» і відповід-
ні зміни до Закону України «Про вищу освіту».

Загалом на рівні законів не виявлено обмежень для 
провадження освітньої діяльності за спеціальністю 081 
«Право» у закладах ФПО.

Проте у 2019 р. в Умовах прийому для коледжів і тех-
нікумів, у 2020 р. в Умовах прийому до закладів ФПО 

зафіксовано жорстку по-
зицю, яка унеможливила 
два роки поспіль прийом 
вступників на навчан-
ня за спеціальністю 081 
«Право» коштом держав-
ного або регіонального 
бюджету https://mon.gov.
ua/storage/app/media/
vishcha-osvita/vstup-2020/
fpo/01/22/umovy -fpo-
2020.pdf

Об’єктивно постає 
питання про виконання 
визначеного статтею 53 
Конституції України права 
на безоплатне здобуття 
повної загальної серед-
ньої освіти, адже у частині 
закладів ФПО підготов-
ка за спеціальністю 081 
«Право» здійснюється на 
основі базової середньої 
освіти, а здобувачі пов-
ної  загальної середньої 
(профільної) освіти у за-
кладах ФПО взагалі ма-
ють статус учнів https://
zakon.rada.gov.ua/laws/
show /254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text

Важливими для осмис-
лення ситуації є також ма-
теріали Концепції рефор-
мування юридичної освіти https://mon.gov.ua/ua/osvita/
visha-osvita/ koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-
yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika

ФПО за спеціальністю 081 «Право» у Концепції немає, 
що, з одного боку, викликає питання щодо узгодженості 
із законами у сфері освіти, з іншого – визначає пропози-
цію про зміну назви Концепції на Концепцію реформу-
вання вищої юридичної освіти.

Потрібно також враховувати положення підпункту 3 
пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту» в 
частині прирівнювання диплому молодшого спеціаліс-
та до диплому молодшого бакалавра https://zakon.rada.
gov.ua/laws/ show/1556-18#Text Аналіз «Національно-
го Класифікатора України. Класифікатора професій ДК 
003:2010» дозволяє визначити професії, кваліфікаційні 
вимоги (характеристики) до яких вимагають наявності 
освіти не нижче молодшого бакалавра, що узгоджується 
з попередньою позицією https://zakon.rada.gov.ua/ rada/
show/va327609-10#Text

Можна висловлювати претензії до Національного 
Класифікатора в частині його відповідності динаміці змін 
на ринку праці, але мова йде про затверджений у вста-
новленому порядку і чинний акт, який використовують  
для розроблення посадових інструкцій. Водночас вини-
кає питання про дедлайн-2022, коли у закладах ФПО, які 
провадять підготовку за ОКР «молодший спеціаліст», має 
відбутися останній випуск фахівців за цією спеціальніс-
тю, які вступали на основі ПЗСО у 2019.

Загалом (з урахуванням здобуття освіти на основі 
БЗСО та ПЗСО) мова йде про підготовку в межах сукуп-
ного ліцензованого обсягу 15898 місць у 117 закладах 
освіти за наявності фактичного контингенту 4122 (25,9% 
від сукупного ліцензованого обсягу) здобувачів освіти у 
2019 році. Для порівняння у 2020 р. на спеціальність 081 
«Право» подано 72 664 заяви.

З урахуванням вказаних чинників питання правничої 
підготовки у закладах ФПО потребує дослідження і опра-
цювання.

Засадами вирішення цього питання мають стати:
 • відсутність механічного («не може бути») підходу 

до питання;
 • факт акредитації спеціальності 081 «Право» до 

2028, 2029 рр. у частини закладів ФПО;
 • визначення місця на ринку праці для фахового 

молодшого бакалавра-правника;
 • створення зрозумілої і нормативно визначеної 

освітньої траєкторії з використанням ступеневої освіти 
для бажаючих;

 • позиція роботодавців (як публічного, так і приват-
ного сектору);

 • зарубіжний досвід (Community Colleges США з 
рівнем Associate Degree та інші кейси);

 • питання підготовки кадрів для Державної кримі-
нально-виконавчої служби України;

 • можливість підготовки у закладах ФПО фахівців 
за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» шля-
хом створення центрів первинної професійної підготов-
ки «Академія поліції»;

 • об’єктивне вирішення питання щодо державного 
замовлення (врегульоване не тільки Умовами прийому, а 
й нормативно визначеною позицією відповідних ЦОВВ).

Потребує вирішення питання внесення змін до стан-
дарту вищої освіти ОС «бакалавр» за спеціальністю 081 
«Право» в частині врахування результатів навчання фа-
хового молодшого бакалавра під час вступу до бакалав-
рату.

Спроба створення у складі науково-методичної комі-
сії № 9 «Науково-методична комісія з воєнних наук, наці-
ональної та цивільної безпеки» сектору сектору фахової 
передвищої освіти Науково-методичної ради МОН під-
комісії 262 «Правоохоронна діяльність» зазнала невда-
чі (сподіваємося, тимчасової) і виявила низку проблем: 
недостатню кількість претендентів; наявність кандидатів  
винятково від ЗВО; фактичну відсутність у складі підкомі-
сії представників закладів ФПО; невирішеність питання 
розроблення стандартів ФПО за спеціальністю 081 «Пра-
во» через відсутність відповідної підкомісії https://mon.
gov.ua/ storage/app/media/Fakhova%20peredvyshcha%20
osvita/2020/08/10/zmina-strukturi.pdf

Тому ще одним питанням є створення підкомісії 081 
«Право» у складі НМК № 9 «Науково-методична комісія з 
воєнних наук, національної та цивільної безпеки» секто-
ру фахової передвищої освіти Науково-методичної ради 
МОН, розроблення відповідного стандарту ФПО.

Важливо, щоб у площині теоретичних дискусій не 
було втрачено зв’язок з реальністю. Адже, попри кіль-
кість заяв охочих здобути фах правника, в регіонах від-
чуваються проблеми з фахівцями-юристами. Цю нішу 
сьогодні вдається частково закривати молодшими спе-
ціалістами з права, які масово залучені до роботи в апа-
ратах територіальних громад, судах, правоохоронних 
органах, ДВС, бюро безоплатної первинної правової 
допомоги, обслуговуванні селянських (фермерських) 
господарств тощо. Чи буде напрацьовано оптимальне 
рішення у цій сфері – залежить від нас.

Володимир ЗЕЛЕНИЙ, 
в.о. директора

Верхньодніпровського коледжу Дніпровського ДАЕУ,
координатор сектору фахової передвищої освіти 

Науково-методичної ради МОН 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ
КОД КП КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА 

РОБОТИ 

3442 - -   Державний податко-
вий інспектор 

3439 22511 -  Інспектор 

2424    Інспектор (пенітен-
ціарна система) 

3450 22514 68 Інспектор воєнізова-
ної охорони 

3443 - - Інспектор з виплати 
пенсій 

3423 22601  1 Інспектор з кадрів 

3443 - -  Інспектор з призна-
чення пенсій 

4144 24310  1 Паспортист 

4115 24658   Секретар 

3431 24661 -  Секретар адміністра-
тивний 

4115 24690  1 Секретар керівника 
(організації, підприєм-
ства, установи) 

3432 24673 -  Секретар колегії 
судової 

3431    Секретар органу 
самоорганізації насе-
лення 

3432    Секретар судового 
засідання 

3432    Секретар суду 

3432 24890 -  Судовий виконавець 

3432 24893 -  Судовий розпорядник 

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/va327609-10#Text

ПРАВНИЧА ОСВІТА 
У ЗАКЛА ДАХ ФАХОВОЇ 
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: 
TO BE OR NOT TO BE?



6 ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

серпень 2020 р. №13(13)
ПІДГОТОВКА ПРОФЕСІОНАЛІВ

Світ, у якому ми живемо, стає дедалі складнішим, ди-
намічнішим, тому інтеграція в сучасне суспільство і зна-
ходження свого місця в житті вимагають щоразу більших 
зусиль від кожної людини. Потрібно не просто багато 
знати, але й уміти постійно розширювати і оновлювати 
свої знання, відкидаючи ті, що не витримали перевірки 
часом. Ні для кого не секрет, що стосунки між студен-
том і викладачем не ті, що були 10, а тим більше 20 років 
тому. Сьогодні авторитет викладача не може будуватися 
на сліпій повазі або примушуванні. Навчальні заклади 
перестали бути єдиним джерелом інформації та освіти. 
Тому головне завдання коледжу полягає не в тому, щоб 
дати студентам певний обсяг інформації, а в тому, щоб 
навчити їх вчитися. Педагогам слід пам’ятати, що голов-
ним є не предмет, якого ви навчаєте, а особистість, яку 
ви формуєте. 

Величезна кількість дописувачів на тему освіти вико-
ристовують вислів Р.Т. Кіосакі: «Освіта, яка не вчить жити 
успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності», і ми 
стали не винятком, адже так хочеться в сучасному світі, 
який часто закидає виклики суспільству, бути успішним.

Освіта дає знання, а знання – це сила. Вона дає 
можливість зробити себе сильним, щоб керувати 
будь-якою ситуацією. Адже кожен з нас прагне досяг-
ти успіху, мріє про високооплачувану роботу та реалі-
зацію власного «я». 

Сьогодення вимагає від закладів освіти надати не 
лише суму знань, навичок та вмінь вчорашньому студен-
ту, а й сформувати життєві компетентності. В. Сухомлин-
ський писав: «Один із секретів педагогічної творчості і по-
лягає в тому, щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку, 
до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в 
хорошому і поганому на своїх взаєминах з вихованцями, 
той уже досяг половини успіху!» Співпраця викладача і 
студентів, партнерство на заняттях, спільний процес пі-
знання, постійне створення ситуації успіху – ось складові 
самореалізації в освітньому середовищі. Сьогодні заклад 
освіти має готувати не лише носія знань, а й творчу осо-
бистість, яка здатна використовувати здобуті знання для 
конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері сус-
пільного життя.  

Підготовка компетентного випускника – головний 
критерій ефективності освітньої діяльності коледжу. 
Сьогодення диктує, що суспільству потрібна професій-
но-компетентна молодь, яка вміє швидко адаптуватися 
в нестабільних умовах, здатна до ризику. Сьогодні не-
реально дати знання дитині на весь вік, навчити її на все 
життя, забезпечивши при цьому її активну, професійну 
та життєву позицію. Тому головне завдання коледжу – не 
вчити, а навчати вчитися, підготувати студента до непе-
рервного навчання. 

Фрідріх Ніцше писав: «Людина – це стріла, пущена в 
майбутнє». Стріла реалізує себе в леті! Дати дитині цей 
лет – завдання викладача. Основні напрями реалізації 
цих шляхів: забезпечення розвитку освіти на основі но-
вих прогресивних концепцій, запровадження сучасних 
технологій та наукових досягнень в освітній процес.

Важливими напрямами управління освітнім процесом 
є розробка та впровадження інтерактивних технологій у 
процес навчання й посилення експертного оцінювання 
за рівнем сформованості ключових компетентностей. 

Освітній процес посилюється використанням актив-
них і інтерактивних методів навчання, скерованих на 
розвиток творчого мислення, формування відчуття само-
стійності, рішучості, відповідальності, вміння адаптува-
тися у життєвих ситуаціях, вміння працювати в колективі, 
самостійно критично мислити, бути комунікабельним.  

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі 
нашого життя. Інформація, подана в підручнику, пере-
творюється в застарілу ще під час видання підручника. 
Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем з викорис-
танням інноваційних технологій, комп’ютерної техніки та 
найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, – один із 
способів урізноманітнення освітньо-виховального про-
цесу.

Природно, що, бажаючи досягти окреслених завдань, 
адміністрація та педагогічні працівники коледжу обира-
ють найефективніші способи: системне впровадження 
передового педагогічного досвіду, використання інно-
ваційних технологій навчання, адже слід пам’ятати, що 

освітньо-виховні технології мають відповідати викликам 
часу.

Місія закладу освіти спрямована на оволодіння кож-
ною молодою людиною ключовими компетенціями як 
важливим результатом якості освітньо-виховного про-
цесу. Педагогічний колектив має спрямувати свої зусил-
ля на використання сучасних технологій з урахуванням 
індивідуальних здібностей, оволодіння новітніми техно-
логіями.

У освітньо-виховному процесі коледжу педагоги ви-
користовують за методичним призначенням такі інфор-
маційно-комунікаційні технології: навчальні, інформа-
ційно-пошукові, демонстраційні, імітаційні, лабораторні, 
навчально-ігрові. Педагоги найбільше використовують у 
освітньо-виховному процесі такі елементи інформацій-
но-комунікаційної технології: мультимедіа (презентації, 
відео, проєкти), тренінги, ситуаційні задачі, інтерактивні 
дошки, електронні посібники, індивідуальні роздаткові 
матеріали, майстер-класи, брейн-ринги, конференції, 
програми тестування, кейс-методи, круглі столи, елек-
тронні навчальні видання, освітній ресурс Інтернету. 

Заняття не має бути перевантаженим інтерактивною 
роботою. Неможливо побудувати весь процес навчання 
винятково на інтерактивних методах. Це один з багатьох 
прийомів, які допомагають досягнути мети і приносять 
результат тільки в поєднанні з іншими.

Педагоги для створення власних освітніх ресурсів ви-
користовують програми Word, Excel, Power Point, створю-
ють сайти, ведуть блоги.

На своїх лекціях досить часто використовуємо (і не-
одноразово демонстрували під час відкритих занять) 
такий підхід: на останніх 5-7 хвилинах лекції студенти от-
римують картки, в яких містяться тестові завдання з ма-
теріалу щойно прослуханої лекції. Студенти намагають-
ся відповісти на ці питання, спираючись лише на свою 
пам’ять, без використання конспектів. Після виконання 
завдань одразу ж тестові питання та відповіді на них об-
говорюють та аналізують допущені помилки, при цьому 
відповіді студентів не оцінюють. 

Такий підхід дозволяє нам з’ясувати, яку частину ви-
кладеного матеріалу не було сприйнято, або сприйнято 
не достатньо добре.

У структурі заняття засвоєння нових знань віддаємо 
перевагу слайдам та навчальним відеофільмам, пильну 
увагу приділяємо організаційній частині, адже саме тут 
ми можемо налаштувати студентів на активну співпрацю. 
Навіть презентація «сирого економічного» матеріалу вже 
не буде такою незрозумілою, якщо зобразити її у вигляді 
графіка, малюнка Smart Art, ребуса, кросворда чи кон-
кретного фото.  

3 метою підвищення інтересу до знань, уміння об-
ґрунтовувати свої думки і організації колективної діяль-
ності студентів, необхідно урізноманітнювати освітній 
процес. Свідченням сформованості компетентності на-
ших студентів є вміння висловлювати свою думку та ар-
гументовано її доводити. 

Наприклад, на підсумковому етапі інтерактивного за-
няття на тему «Облік оплати праці» необхідно: виявити 
господарські операції, які призводять до оформлення 
первинних документів; розрахувати допомогу з тимча-
сової втрати працездатності, оплату відпусток; дібрати 
свої приклади чинників, що призводять до зміни розміру 
заробітної плати; створити таблиці, де зазначено пер-
винну документацію з обліку оплати праці та підрозділи 
їх застосування.

Як і чим зацікавити студентів, щоб навчальна дисци-
пліна була для них цікавою, потрібною, такою, коли на 
заняття хочеться йти, а із заняття – ні? Напевно, найваж-
ливіше – створювати такі ситуації на заняттях, щоб сту-
денти були постійно в пошуку і знаходили відповіді на 
різні питання, адже на таких заняттях вони більш активні, 
творчість викладача збуджує в них бажання випробову-
вати й власні сили в творчій діяльності.

Сьогодні персональні комп’ютери стали невід’ємною 
частиною життя кожної людини. Електронний навчаль-
ний посібник – це електронне видання, яке частково або 
цілком замінює або доповнює підручник і офіційно за-
тверджене як вид видання, за грамотного використання 
може стати потужним інструментом у вивченні будь-яко-
го предмета. 

СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ЗАСАДАХ 
ОРІЄНТОВАНОГО ТА КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ

Продовження на стор. 7

https://tlm0.webnode.com.ua/

https://timoshchuk-roman-mikolajovich.
webnode.com.ua/
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ПІДГОТОВКА ПРОФЕСІОНАЛІВ

У своїй педагогічний діяльності ми широко вико-
ристовуємо персональний комп’ютер, маємо власні 
персональні сайти, на яких розміщуємо потрібну для 
вивчення студентами інформацію, створюємо електро-
нні підручники. Сучасний педагог в умовах сьогодення 
не тільки має розробити свій сайт, але і вивести його на 
лідируючі позиції в пошукових Internet-системах. Адже 
яблучка з цього дерева можуть бути  різної стиглості, 
різної корисності, різного смаку і різної ваги. 

На особистих сайтах викладено навчальні матеріали, 
завдання для самостійної роботи, запитання для само-
перевірки, встановлено зворотний зв’язок зі студента-
ми тощо. Ресурси були створені у 2016 році з викорис-
танням сервісу Webnode – це відома платформа для 
створення власних сайтів.

Сайти постійно поновлюють інформацією, на них 
з’являються нові сервіси, і ми їх активно використовує-
мо у професійній діяльності. Персональний сайт викла-
дача – це сучасне інформаційне поле для студента, де 

росте дерево знань, а це невід’ємна частина професій-
ного стилю викладача. Нові форми роботи – виклик часу. 
Досвід роботи показує, що використання персональних 
сайтів в освітньому процесі є необхідним і невід’ємним 
ресурсом для використання як на заняттях, так і під час 
самонавчання. 

 Теза про те, що у ЗВО багато теорії, але мало прак-
тики, звучить тепер як ключове гасло протесту проти 
освіти. Це позначається на відвідуваності занять і став-
ленні до закладів освіти загалом. На думку фахівців та 
з практики закордонних держав, дуальна освіта може 
поліпшити рівень знань та відповідно майбутнє працев-
лаштування. 

Нагадаємо, дуальна освіта – це елемент реформи 
професійної освіти, в межах якої студент отримує тео-
ретичні знання у закладі освіти, а решту – на реальному 
виробництві.

Мирогощанський аграрний коледж долучився до 
проєкту від МОН за 4-ма напрямами: «Електроенерге-
тика, електротехніка та електромеханіка», «Агрономія», 
«Технологія виробництва та переробки продукції тва-
ринництва», «Агроінженерія».

Аби кожна зі сторін – заклад, студент, роботодавець 
могли розвивати дуальне навчання на зрозумілих усім 
засадах, МОН розробило типовий договір про здобуття 
професійної освіти за дуальною формою навчання.

Студенти закладу освіти вже спробували на собі пе-
реваги дуальної освіти. Зокрема, здобуті в коледжі тео-
ретичні знання, змогли закріпити практично на фермер-
ських господарствах Німеччини.

Така співпраця реалізовується в рамках україн-
сько-німецького проєкту «Сприяння розвитку профе-
сійної освіти в аграрних коледжах України».

Освіта забезпечує впевненість у формулюванні та ви-
словленні власних думок, допомагає робити вибір. Саме 
тому, вчитися потрібно завжди. 

Сьогодні в освіті мають здійснитися такі перетворен-
ня, за яких заклад освіти має стати майстернею, де ви-
кладачі разом зі студентами продукуватимуть нові знан-
ня, а не лише передавати знання та досвід попередніх 
поколінь.

Леся ТИМОЩУК, Роман ТИМОЩУК 
 Мирогощанський аграрний коледж

У наш час, для того щоб бути успіш-
ним фахівцем у своїй справі, люди-
на має добре володіти хоча б однією 
іноземною мовою. У сучасному світі 
знання іноземної мови, зокрема анг-
лійської, є не лише засобом комуніка-
ції, але і необхідною умовою під час 
професійної діяльності. Якщо ще вчора 
володінню іноземної мови не надавало-
ся великого значення, то сьогодні – це 
обов’язкова умова під час працевлаш-
тування у будь-яку вітчизняну чи іно-
земну компанію, що забезпечує нові 
можливості у кар’єрі, сприяє профе-
сійному зростанню, фахівець стає кон-
курентоспроможним та може легко 
вступати у міжнародні суспільно-еко-
номічні відносини, що значно впливає 
на його матеріальний дохід.

Володіння основами іноземної 
мови стало не лише показником ви-
сококультурного рівня людини, а й 
запорукою її успішної професійної ді-
яльності. Англійська мова – це мова 
бізнесу та торгівлі, ділового мовного 
простору, інтернету та техніки, а від-
недавна це – ще і засіб комунікації у 
міжнародній співпраці та економічно-
му розвитку сільського господарства. 
Нею користуються під час складання 
резюме, у діловому листуванні, запо-

вненні анкет. Нині знання іноземної 
мови – це не особлива навичка, це – 
необхідність.

У декого може виникнути запитан-
ня: «Яке ж відношення має іноземна 
мова до діяльності аграрія?». Відпо-
відь надзвичайно проста – основними 
завданнями аграрія є перспективний 
розвиток сільського господарства, 
впровадження нових технологій і 
практик, запозичення методики та 
обмін досвідом із закордонними парт-
нерами. Все це, вищеперелічене, уне-
можливлюється без знання іноземної 
мови.

Ще навчаючись, студенти аграрної 
сфери мають можливість стажуватися 
та набувати досвіду за кордоном, де 
крім мовної практики, вони вивчають 
нові технології ведення сільського 
господарства, ознайомлюються з ме-
тодами ведення бізнесу, з роботодав-
цями та культурою іншої країни. Якщо 
наприкінці XX ст. основою був комуні-
кативний підхід, то на сучасному етапі 
розвитку суспільства до фахівця став-
ляться нові вимоги: робота з докумен-
тами, написаними інозенмою мовою, 
розробка та проведення презентацій, 
участь у міжнародних конференціях, 
майстер-класах, уміння листуватися 

з діловими партнерами тощо. Однак 
основною перешкодою у фахівців-по-
чатківців є мовний бар’єр, для подо-
лання якого потрібно постійно багато 
працювати над собою. Сучасний агра-
рій – це фахівець, який займається не 
тільки сільським господарством, це й 
інженер, економіст, ІТ-фахівець, про-
відник всього нового, технологій, ме-
ханізмів, бізнес-ідей, – людина, котра 
забезпечує якісним продовольством 
споживачів у країні та за її межами.

Отже, на сучасному етапі розвит-
ку суспільство потребує конкуренто-
спроможних професіоналів високого 
рівня з нестандартним мисленням, 
котрі можуть опанувати інформацію з 
іншомовних джерел. Все більше ува-

ги приділяється вивченню іноземних 
мов, оскільки у всіх сферах життя вони 
є ключовими для розвитку міжнарод-
них відносин, культурного обміну між 
представниками різних країн. Таким 
чином, успіший аграрій, співпрацюю-
чи зі своїми закордонними колегами, 
роботодавцями та, володіючи комуні-
кативною компетенцією достатньою 
мірою, може організувати та спряму-
вати свою професійну діяльність для 
того, щоб досягти поставленої мети.

Юлія РЕМСЬКА,  
Івано-Франківський коледж 

Львівського НАУ  

ВАЖЛИВА РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СФЕРІ 
ДІЯЛЬНОС ТІ С УЧАСНОГО АГРАРІЯ

Не всі можуть досягти успіхів в усьому. 
Успіх приходить тільки до тих, хто постійно займається 

самовдосконаленням і тренує рішучість
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В П Р О В А Д Ж Е Н Н Я  І Н Н О В А Ц І Й Н И Х 
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Сучасна освіта, сучасна педагогіка ра-
дикально змінюється як у всьому світі, так 
і в Україні. Наша країна входить у світо-
вий освітній простір і тому розпочалося 
становлення нових парадигм освіти. Пе-
дагоги мають озброїти здобувачів освіти 
способами розв’язання різноманітних 
проблемних ситуацій. У нас проблема – 
виховати «озброєного» студента є дуже 
популярною. Це вимоги сучасного життя 
насиченого інформацією. Наше завдан-
ня – знайти та підібрати методи, котрі є 
комплементарними як для студента, так і 
для педа-гога. Традиційна освіта формує 
людей у ролі засвоювачів «готових знань». 
Таке навчання є причиною, котра сьогод-
ні є актуальною, а саме – невміння зобу-
вачів освіти самостійно критично мисли-
ти, робити висновки, приймати рішення, 
особливо в умовах швидкого оновлення 
знань. Водночас фахівець нового поколін-
ня має стати не тільки споживачем раніше 
створених благ, а творцем свого повсяк-
дення. Варто розуміти, що, використову-
ючи чужу інтелектуальну працю, людина 
швидко опиниться на узбіччі розвитку со-
ціального життя. Для цього ми – педагоги 
маємо орієнтувати молодь, яка вчиться, 
на соціально-культурний розвиток осо-
бистості, яка стане не тільки професіо-
налом за обраним фахом, а й культурно 
розвиненою, високоосвіченою людиною 
та носієм новітніх знань.

Василь Сухомлинський писав: «Немає 
абстрактного учня. Мистецтво й майс-
терність навчання і виховання полягає в 
тому, щоб розкрити сили й можливості 
кожної дитини, дати їй радість успіху в ро-
зумовій праці…».

Завдання викладача – допомогти 
студенту знайти себе в житті; пробуди-
ти чи розвинути в дитині те творче зер-
нятко, яке є в кожному, бо закладене 
там природою.

Яким має бути сучасне заняття в ко-
леджі? Не схожим на заняття 30-річної 
давності. Цього вимагає час. Сучасне за-
няття – це заняття, на якому створюють 
реальні умови для розвитку особистості 
здобувачів освіти. Це заняття, коли на 
першому місці самостійна діяльність сту-
дентів, а викладач, спостерігаючи, тільки 
допомагає дітям у кожній навчальній си-
туації використовувати свої можливості 
й розвивати свої здібності. Це заняття, 
коли інформаційне навчання перетворю-
ється на мотиваційне. Якщо студент чітко 
уявляє, чого від нього хоче викладач, то 
він свідомо вчитиметься й активно за-
свою-ватиме зміст матеріалу.

Сьогодення  вимагає зміни поглядів, 
методів і прийомів навчання,зміни сте-
реотипів. Викладач має бути: гнучким, 
креативним, вміти логічно мислити, бути 
творчим, адаптуватися до вимог сього-
дення, враховувати рамки європейсько-
го напряму в освіті, при цьому заняття 
мають бути цікавими, студенти мають 
отримувати ґрунтовні знання в доступній 
формі. Найголовніше завдання виклада-
ча в будь-якій ситуації – створити творчу 
атмосферу, більше того, педагог має розу-
міти психологічну сутність цього процесу. 
Це насамперед не насильне навчання, а 
заохочення до пізнання, повага інтелек-
туальної сили дитини. Пріоритети нада-
ються розвивальній функції навчання, 
культу самостійності і нестандартності 
думки, який забезпечує здоровий інте-
лектуальний клімат групи. Особисто для 
мене – це перш за все – заняття, на якому 
діти отримують знання.

На мою думку, найкращій оптимізації 
та гуманізації навчання сприяють прості, 
доступні й цікаві форми і методи навчан-
ня. Вони є і в особистісно-орієнтованому 
навчанні, і в інтерактивному навчанні, 
суб’єктивному навчанні, у проблемному 
навчанні. Викладач має обрати такі фор-

ми й методи та методичні прийоми чи 
вправи, які найкраще підходять саме до 
конкретної групи, студента.

На власному досвіді переконалася, 
що важливе значення в освоєнні пред-
мета мають біологічні диктанти як одна 
із форм письмової перевірки знань. Під 
час проведення диктантів створюється 
атмосфера психологічного комфорту, що 
досягається в ситуації успіху, коли кожен 
студент долучений до роботи.

Використання диктантів на уроках дає 
змогу діагностувати рівень підготовки 
кожного студента, навчити їх аналізувати 
результати своєї роботи, розвивати вмін-
ня самооцінювати і взаємооцінювати. Сту-
дентський  контроль можна коригувати 
або спостерігати на будь-якому етапі. Так, 
контроль дій студента викладачем ста-
новитиме зовнішню функцію управління, 
а самокон-троль – внутрішню. Наявність 
першої чи другої функції буде зумовлена 
взаємодією викладача і студента під час 
навчання. Не тільки викладачем може ви-
конуватися зовнішня функція управління, 
а й іншим студентом, групами студентів, 
також за допомогою спеціальних комп’ю-
терних програм. Для цього я створила 
власний сайт. Тепер у зручний час студен-
ти та їх батьки вчасно можуть отримати 
корисну інформацію:

• розклад роботи викладача;
• домашнє завдання для студентів, 

яких не було на заняттях;
• тренувальні варіанти тестів для про-

міжного оцінювання та рубіжного контр-
олю;

• державні вимоги до рівня загально-
освітньої підготовки студентів і критерії 
оцінювання їх навчальних досягнень, на-
вчальний матеріал з дисципліни;

• довідкова література, додаткові 
електронні підручники, адреси корис-
них сайтів.

Сервіси Інтернету і сайт викладача 
дають змогу створювати, накопичувати 
й використовувати різноманітну інфор-
мацію. Отже, сучасні технології, турбота й 
невпинна робота викладача дають змогу 
студентам, які з певних причин були від-
сутні на заняттях або взагалі на певний 
час перервали освітній процес, продов-
жувати здобувати знання. Задля цього 
викладач створює конспект певного роз-
ділу у формі презентації. Крім основних 
визначень понять та формул, така пре-
зентація містить гіперпосилання на відео-
ролики, що демонструють певні досліди. 
Необхідні відеоролики я завчасно знахо-
джу на сайті youtube.com, або викладаю 
на цей сайт відео з віртуальної лабора-
торії та даю на нього посилання. Кон-
спект-презентацію студенти можуть ви-
користовувати для повторення матеріалу 
перед тематичним оцінюванням. До кон-
спекту-презентації теми обов’язково до-
даю приклади розв’язання задач та умови 

завдань для самостійного виконання (на 
сайті викладача в каталозі файлів студен-
ти завжди можуть знайти необхідні довід-
ники, додаткові підручники, посібники з 
прикладами розв’язання задач). 

Таку форму роботи пропоную студен-
там під час тривалих канікул. До конспек-
ту-презентації теми обов’язково додаю 
приклади розв’язання задач та умови 
завдань для самостійного виконання (на 
сайті вчителя в каталозі файлів студенти 

завжди можуть знайти необхідні довід-
ники, додаткові підручники, посібники з 
прикладами розв’язання задач). Викона-
не домашнє завдання студенти надсила-
ють для перевірки на поштову скриньку 
викладача. Також вихованці мають мож-
ливість прочитати і прокоментувати роз-
міщений матеріал, ставити питання вчи-
телю.

Маю сторінку на сайті «Ранок», є елек-
тронні додатки, там студенти можуть по-
спостерігати досліди та виконати тести, 
цим самим підготуватися до контролю 
знань. Іноді працюють на оцінку як у ко-
леджі, так і вдома. Тут важливий аспект – 
контакт із батьками.

Найбільше ефективною технологією 
щодо формування головних компе-тент-
ностей вважається метод проєктів, який 
дозволяє створити в освітньому процесі 
умови діяльності, максимально наближе-
ні до реальних. Цей метод ґрунтується 
на розвитку пізнавальних навичок сту-
дентів, умінні планувати свою навчальну 
діяльність, самостійно здобувати знання, 
орієнтуючись в інформаційному про-
сторі. Метод проєктів – це спосіб досяг-
нення дидактичної мети шляхом само-
стійної навчальної діяльності студентів 
(індивідуальної, парної, групової), яка 
спрямована на детальну розробку про-
блеми, на виконання конкретного твор-
чого завдання й завершується реальним 
практичним результатом. Робота над гру-
повим проєктом не тільки розвиває інте-
лектуальні здібності студента, а й формує 
вміння працювати в колективі, брати від-
повідальність за прийняте рішення, ана-
лізувати результати діяльності. Я практи-
кую проєкти екологічного аспекту, курс 
біології та хімії дає можливість розкрити 
роль природничої  науки у боротьбі з еко-
логічною неосвіченістю, залучати студен-
тів до дослідницької роботи з вивчення 
стану природи, виховувати в студентів 
відчуття особистої відповідальності за її 
збереження. Наприклад, разом зі студен-
тами  реалізувала та провела захист про-
єкту у формі конференції «Чисте довкілля 
нашого міста». На захід були запрошені 
гості з екологічних організацій міста, мер 
міста, працівники санстанції та кореспон-
денти газет. Ми перевірили якість води 
та ґрунтів нашого міста, вивели дані та в 
майбутньому прагнемо дослідити вплив 
води міста Нова Каховка на здоров’я 

жителів. Тепер працюємо над проєктом 
«Екологічні енергозберігаючі техноло-
гії». На Херсонщині швидкими темпами 
розвивається вітроенергетика, сонячна 
енергетика. Це сприяє не тільки збере-
женню природи, а й підвищує економіч-
ний потенціал області. Вивчаємо роботу 
сонячної станції, її економічне обґрун-
тування, екологічний аспект, виробничі 
потужності. Після аналізу роботи планує-
мо дати рекомендації з використання со-
нячних батарей для енергетичних потреб 
коледжу. Працюючи над такими проєк-
тами, студенти набувають практичних 
знань та вмінь, які дозволяють їм не тіль-
ки жити в навколишньому середовищі, 
не порушуючи його, але і посильно бра-
ти участь у заходах із захисту природи. 
Якраз метод проєктів дозволяє поєднати 
акцент із процесу пасивного накопичен-
ня студентом  знань на оволодіння ним 
різними способами діяльності в умовах 
доступності інформаційних ресурсів, що 
сприяє активному формуванню творчої 
особистості, здатної вирішувати нетради-
ційні завдання в нестандартних ситуаціях. 
Формується критичне мислення та нави-
чки розв’язання проблем, майбутні фахів-
ці набувають практичного досвіду у фор-
муванні власних міркувань. Формуються 
навички інформаційної і медіаграмотно-
сті, які сприяють розумінню, використан-
ню і створенню ефективних повідомлень 
у різних форматах і контекстах. Навички 
творчої та інноваційної діяльності форму-
ють уміння демонстрації оригінальності 
і винахідливості у роботі, спрямовують 
студента бути відкритим і реагувати на 
нові різноманітні перспективи.

Сучасність – це час соціальних ме-
реж. Завдяки стрімкому зростанню кіль-
кості користувачів соціальних мереж і 
часу, який вони проводять у соціальних 
мережах, а також можливості навчання, 
незважаючи на вік і соціальний статус, 
будь коли і в будь-якому місці за наявно-
сті будь-якого пристрою з приєднанням 
до мережі Інтернет, зробило віртуальні 
соціальні мережі прива-бливими для ви-
користання у галузі освіти. Слід зазначи-
ти, що саме віртуальні соціальні мережі є 
потужним засобом для підтримки кому-
нікації мільйонів людей у мережі Інтер-
нет, оскільки окремі соціальні спільноти 
вже мають десятки і сотні мільйонів за-
реєстрованих користувачів. Соціальна 
мережа – це віртуальний майданчик, 
який забезпечує своїми засобами спілку-
вання,обмін даними між користувачами. 
Соціальні мережі є порівняно новим яви-
щем і швидко здобули популярність.

Наприклад, Фейсбук. Ця мережа надає 
можливість викладачам вводити навчаль-
ні курси, а закладам освіти створювати за-
криті корпоративні спільноти з конкрет-
ної цільової аудиторії. Утім, перебування 
користувачів у віртуальних соціальних 
мережах має негативні боки: швидке зви-
кання до необмеженого перебування в 
мережі, недоцільне використання часу, 
втрата зору, порушення біоритму в орга-
нізмі внаслідок недосипання, розлад нер-
вової системи; соціальні мережі можуть 
стати джерелом використання шахраями 
особистих даних.

Технології постійно змінюються – і в 
цьому вони чудові. Кожен рік з’являються 
нові технології і через трохи часу влива-
ються в основний потік. Завдяки новим 
програмам я запровадила в своїй діяль-
ності такий метод швидкого опитування, 
як бліц-сканування відповідей студентів 
за допомогою смартфона, використовую-
чи програму ZipGrade. Це дає можливість 
зекономити час викладача та об’єктивно 
оцінити студента.

Використання диктантів на уроках дає Використання диктантів на уроках дає завжди можуть знайти необхідні довід-завжди можуть знайти необхідні довід-

Продовження на стор. 9



9ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

серпень 2020 р. №13(13)
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Без тестів сьогодні не обходиться жо-
ден викладач. Вибір варіанта з декількох – 
не єдина можливість: в опитування можна 
вставляти картинки та відео, змінювати 
формати завдання майже до безкінечно-
сті. Все більше розробляю і використовую 
в своїй практиці прикладні програми для  
опитування студентів. 

Ефективною формою інтерактивно-
го навчання, пов’язаною з електронними 
дидактичними засобами навчання є тех-
нологія використання інтерактивної до-
шки. Електронна інтерактивна дошка – це 
сенсорна панель, що працює в комплекс 
з комп’ютером і проєктором. Електронні 
інтерактивні дошки – спосіб впроваджен-
ня електронного змісту й мультимедійних 
матеріалів у масове середовище навчан-
ня. У ході роботи з дошкою я використо-
вую такі види освітньої діяльності: робо-

та з текстом і зображеннями; створення 
ментальних карт; збереження зроблених 
заміток для передачі електронною пош-
тою, розміщення в Інтернеті або друку-
вання; перегляд Webсайтів; демонстрація 
презентацій, створених студентами; ство-
рення за допомогою шаблонів і зобра-
жень власних завдань для занять; робота 
з будь-якими програмами Microsoft: Word, 
Exel, Power Point тощо.

Біологія є тією навчальною дисциплі-
ною, що забезпечує широке використання 
різноманітних методів і прийомів роботи 
з інформацією. Тому оснащення кабіне-
ту біології комп’ютером, багатофункціо-
нальними пристроями, інтерактивною 
дошкою є необхідною вимогою сьогоден-
ня, оскільки дозволяє дуже швидко опра-
цьовувати інформацію, представити її у 
вигляді схем, діаграм, таблиць, визначити 

залежність між різними явищами, проце-
сами, об’єктами, будовою та функціями. 
Викладач може демонструвати за корот-
кий проміжок часу процеси, які проходять 
мільйони років (еволюція живих організ-
мів, розвиток життя на Землі), проникати в 
мікросвіт клітини, прискорювати процеси 
росту і розвитку тощо. Мультимедійний 
урок дає можливість комбінувати в одно-
му занятті велику кількість різноманітних 
творчих завдань, створює оптимальні 
умови для ведення дискусії.

ІК-компетентність передбачає здат-
ність людини орієнтуватися в інформа-
ційному просторі, оперувати даними на 
основі використання сучасних ІК-техно-
логій відповідно до потреб ринку праці та 
для ефективного виконання професійних 
обов’язків. Ця категорія має також містити 
такі елементи, як ціннісні орієнтації, тоб-

то критичний погляд і критичний аналіз 
відомостей та даних, що складають зміст, 
отриманий з різних джерел та за допомо-
ги ІКТ. Важливим є постійний моніторинг 
суспільної думки (студентів, учнів, бать-
ків, учителів, громадськості) про користь 
і шкоду таких запроваджень. Система 
підвищення кваліфікації викладачів має 
опікуватися питаннями оновлення ресур-
сів для педагогів, підвищенням фахового 
рівня фахівців у сфері комп’ютерних тех-
нологій навчання, створення безпечно-
го середовища. Такий підхід сприятиме 
впровадженню швидких і ефективних 
інновацій в освіті.

Лариса ТИМЧЕНКО,
Новокаховський політехнічний 

коледж Одеського національного 
політехнічного університету

Сьогодні, в умовах динамічних змін та глобальних 
освітніх реформ, постає питання про переосмислення 
ролі методичної служби в закладах освіти загалом та фа-
хової передвищої освіти зокрема.

Усе частіше діяльність методиста коледжу згадують у 
контексті освітнього менеджменту, а до його пріоритет-
них функціональних обов’язків відносять методичний 
супровід (методичний сервіс, методичні послуги) ос-
вітнього процесу. На нашу думку, основним завданням 
таких послуг сьогодні є раціональна організація мето-
дичної роботи, що має на меті не обтяжувати викладача 
зайвою і малопродуктивною роботою, а допомогти раці-
онально організувати власну діяльність, розкрити твор-
чий потенціал, проаналізувати свої професійні здобутки 
і популяризувати їх, побачити перспективи розвитку та 
спроєктувати власну індивідуальну траєкторію профе-
сійного вдосконалення.

В умовах відкритого інформаційного простору, стрім-
кого розвитку освітніх технологій та гострого дефіциту 
часу методична служба покликана відшукувати опти-
мальні форми роботи, які б забезпечували найвищий ко-
ефіцієнт корисної дії.

У Комунальному закладі «Бердичівський педагогіч-
ний коледж» Житомирської обласної ради такими фор-
мами методичної роботи є:

 • віртуальний методичний кабінет – новий інстру-
мент освітнього менеджменту;

 • «школа професійного зростання» – практико-орі-
єнтована форма мето-
дичної роботи спря-
мована на професійне 
вдосконалення ви-
кладачів коледжу;

 • к о л е к т и в н і 
освітні проєкти – 
спільна інноваційна 
діяльність усіх учасни-
ків освітнього проце-
су коледжу на обрану 
тему (за обраним на-
прямом);

 • виставка педа-
гогічних досягнень 
викладачів (щорічна) – 
презентаційний захід з 
метою обміну досвідом;

 • збірники «Мето-
дичний вісник» коле-
джу – форма узагальнення та популяризації позитивного 
педагогічного досвіду викладачів.

«Методичний вісник» випускається в коледжі з 2012 
року. Протягом 2012- 2019 років видано вісім збірників, 
у кожному з яких систематизовано кращий педагогіч-
ний досвід викладачів Комунального закладу «Берди-
чівський педагогічний коледж» Житомирської обласної 
ради за навчальний рік.

«Методичний вісник» укладають за окремими розді-
лами:

- Організація освітнього процесу (вміщує положення, 
пам’ятки, методичні рекомендації).

- Компетентнісний підхід: роздуми «за» і «проти» (вмі-
щує виступи педагогів на педагогічних радах, семінарах, 
методичних об’єднаннях тощо).

- Методична скарбничка (вміщує творчі знахідки: 
«технологічні дрібнички», «цікавинки» викладачів, які ча-
сто є новаторськими за своєю суттю).

- Педагогічна творчість викладачів:
 ▪ сучасне заняття;
 ▪ виховна робота;
 ▪ педагогічна практика (вміщує кращі конспекти, ме-

тодичні розробки, сценарії).
- Здобутки та досягнення викладачів та студентів ко-

леджу (інформація про відзнаки та нагороди в конкур-
сах, олімпіадах, змаганнях).

Слід зазначити, що з кожним роком збірник удоскона-
лювали і модернізовували.

Так, поява першого «Методичного вісника» (2011-
2012 навчальний рік) стала своєрідним стартом для ба-
гатьох викладачів щодо активної видавничої діяльності 
в регіональних та всеукраїнських виданнях. Поступо-
во змінювалися назви 
розділів, їх кількість. 
Наприклад, збірник за 
2016-2017 навчальний 
рік вміщує лише один 
розділ «Сучасне заняття», 
оскільки кращі матеріали 
викладачів уже були над-
руковані в інших «зовніш-
ніх» збірниках протягом 
навчального року.

Створення сайту коледжу, а пізніше віртуального 
методичного кабінету, у якому було створено «Банк до-
сягнень викладачів коледжу», автоматично виключило 
необхідність дублювання інформації про досягнення на 
паперовому носії, а дозволило обмежитися лише гіпер-
посиланням на сайт коледжу.

Сучасний етап розвитку освіти, зокрема діджиталі-
зація освітнього простору, спонукав до появи ідеї щодо 
створення інтерактивного збірника «Методичний віс-
ник» (2018-2019 навчальний рік).

Викладачі мають можливість подати власні креативні 
методичні розробки та матеріали для розміщення в ме-
тодичному віснику коледжу.

Збірник залишає за собою переваги попередніх ви-
пусків, а саме:

• є ефективною формою узагальнення та популяри-
зації позитивного досвіду викладачів;

• стимулює до самовдосконалення та забезпечує 
додаткові бали за рейтингового оцінювання діяльності 
викладача;

• активізує видавничу діяльність, самопрезентацію 
викладачів в умовах широкомасштабної відкритої освіти;

• є пізнавальним та корисним навчально-методич-
ним посібником для викладачів-початківців.

Проте інтерактивний збірник «Методичний вісник» 
(2018-2019 навчальний рік) має низку додаткових пере-
ваг:

 ◆ максимальне використання можливостей сервісу 
Google Classroom, який викладачі коледжу впроваджу-
ють в освітній процес з 2015 року;

 ◆ більш структурований та лаконічний виклад на 
папері, але змістовніший та інформативніший для озна-
йомлення завдяки використанню хмарних технологій 
(такий підхід дає можливість акумулювати свою увагу і 
зануритися в ту інформацію, яка цікавить викладача, та 
уникнути перечитування зайвої);

 ◆ ознайомлення не лише з текстом, а й перегляд 
фото-, відео-, методичних посібників у повному обсязі;

 ◆ створення хоча б однієї статті чи конспекту занят-
тя з використанням ІКТ (гіперпосилань, QR-кодів тощо) 
стимулюють викладача перенести отриману навичку на 
забезпечення своєї навчальної дисципліни та перейти на 
новий, більш якісний рівень у наданні освітніх послуг.

У тексті інтерактивного збірника «Методичний віс-
ник» для зручності перегляду його електронної версії є 
гіперпосилання на використані матеріали, авторські роз-
робки викладачів коледжу, а також резервні посилання 
з позначенням, наприклад переглянути тут, з метою збе-
реження цілісності даних.

Зміст вісника має автоматичні посилання на всі роз-
діли та статті.

Для зручного перегляду посилань у друкованій версії 
збірника можна скористатися розміщеними QR-кодами, 
які дублюють усі гіперпосилання.

Отже, одним із сучасних освітніх трендів в Україні є 
інтеграційні процеси, які стосуються усіх напрямів діяль-
ності закладів освіти, зокрема методичної роботи. Стрім-
кий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 
та поєднання їх з усталеними, перевіреними часом і до-
свідом формами роботи забезпечує нові можливості та 
більш якісний рівень надання методичних послуг.

Яскравим прикладом методичної інтеграції є інтерак-
тивний збірник «Методичний вісник», що повною мірою 
реалізує функціональність, відкритість, багатоканаль-
ність сприйняття, збалансованість інформації, зв’язок 
з роботодавцями та інші важливі принципи освітньої 
діяльності,  закріплені Законом України «Про освіту». 
Збірник є сучасним якісним навчально-методичним про-
дуктом, який за змістом і структурою цілісно відображає 
систему методичної роботи в коледжі і дійсно може на-
зиватись універсальним засобом реалізації державної 
освітньої політики в Україні.

Наталія ГОРДІЙЧУК, 
Комунальний заклад «Бердичівський 

педагогічний коледж» 
Житомирської обласної ради

МЕТОДИЧНА С ЛУ ЖБА КОЛЕ Д Ж У. 
ШУК АЄМО НОВІ ФОРМИ!

Відеозвернення методиста Бердичівського педагогічного коледжу стосовно 
розміщення матеріалів у збірнику «Методичний вісник»

URL: https://youtu.be/13txZcYgNW0
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Основним освітньо-кваліфікаційним 
напрямом підготовки землевпорядни-
ків в Україні є «Геодезія та землеустрій». 
Перспективи професії землевпорядни-
ка пов’язані в Україні з відкриттям рин-
ку землі, з необхідністю ефективного 
використання земель та їх охороною, 
з одного боку, та з входженням України 
в європейський нормативно-правовий 
простір – з іншого. До основних функ-
цій землевпорядника можна віднести 
діагностичну, організаційну, контроль-
ну, проєктувальну, правову та інші. 

Відповідно, майбутній фахівець має 
засвоїти систему професійних знань, 
здобути професійні вміння і навички. 
На формування професійних знань, 
умінь та навичок значною мірою впли-
ває рівень індивідуальної роботи у за-
кладі освіти, оскільки професійні знан-
ня, вміння й навички не можуть бути 
повною мірою сформовані під керів-
ництвом викладача; студент має крок за 
кроком розвивати власну здатність до 
самостійного засвоєння знань, до інди-
відуального процесу формування про-
фесійної компетентності. Індивідуальна 
робота – це форма роботи, притаманна 
закладу вищої освіти, який здійснює 
підготовку фахівців для певної галузі 
виробництва. Відтак, організація індиві-
дуальної роботи – це форма організації 
освітнього процесу у закладах вищої 
освіти, яка передбачає наповнення змі-
сту, форм і методів освітнього процесу 
індивідуалізацією діяльності студентів. 
Індивідуалізація є процесом навчання, 
що реалізує дидактичний принцип ін-
дивідуального підходу. 

Самостійна робота і індивідуальна 
робота категоріально набагато більше 
пов’язані між собою, аніж самостійна 
робота й індивідуалізація, – з тієї при-
чини, що і самостійна, й індивідуальна 
робота є частковими формами органі-
зації освітнього процесу у вищій шко-

лі. Самостійна робота – суттєво більш 
широке поняття, оскільки самостійна 
робота студентів може здійснюватися 
як у формі індивідуальної роботи, так і в 
інших формах – наприклад, групової са-
мостійної діяльності. На здійснення ін-
дивідуальної і самостійної роботи нині 
у закладах вищої освіти припадає до 
50 % загального навчального часу. Такі 
вимоги відповідають загальноєвропей-
ським нормам професійної підготовки 
фахівців у закладах вищої освіти. 

Організація індивідуальної роботи у 
закладах вищої освіти ґрунтується на 
провідних положеннях Болонського 
процесу, за яким передбачається ви-
користання потенціалу самоорганізації 
діяльності, самоосвіти, самостійної ос-
вітньої діяльності студентів у процесі 
професійної підготовки. Індивідуальну 
роботу можна окреслити і як форму, і 
як вид, і як метод навчання. Організа-
ція індивідуальної роботи як наукова 
категорія – це процес розробки, реалі-
зації і контролю за виконанням індиві-
дуальної роботи майбутніх землевпо-
рядників, яка передбачає виконання 
навчально-пошукових, навчально-піз-
навальних, навчально-творчих завдань 
студентами індивідуально – із залучен-
ням чи без участі викладачів закладів 
освіти. Однією з провідних форм орга-
нізації індивідуальної роботи студентів 
є виконання ними індивідуальних за-
вдань. Вони мають на меті поглиблення, 
узагальнення та закріплення знань, які 
студенти отримують у процесі навчан-
ня, а також застосування цих знань на 
практиці (розрахунково-графічні, роз-
рахункові, аналітичні, контрольні ро-
боти, зокрема курсові роботи чи проєк-
ти). Індивідуальні завдання виконують 
студенти самостійно під керівництвом 
викладачів. Як правило, індивідуаль-
ні завдання виконує окремо кожний 
студент. У тих випадках, коли завдан-

ня мають комплексний характер, до 
їх виконання можуть залучати кілька 
студентів, у тому числі студентів, які на-
вчаються на різних факультетах і спеці-
альностях. Різновидом індивідуальних 
занять є індивідуальні навчально-до-
слідні завдання, які відповідають інно-
ваційним технологіям навчання; це вид 
позааудиторної індивідуальної роботи 
студента навчального, навчально-до-
слідницького чи проєктно-конструк-
торського характеру, яке використову-
ється в процесі вивчення програмного 
матеріалу навчальної дисципліни.  Мета 
індивідуального завдання – самостійне 
вивчення частини програмного матері-
алу, систематизація, поглиблення, уза-
гальнення, закріплення та практичне 
застосування знань студента з навчаль-
ного курсу та розвиток навичок само-
стійної роботи. Зміст індивідуального 
навчально-дослідного завдання – це за-
вершена теоретична або практична ро-
бота в межах навчальної програми кур-
су, яку виконуть на основі знань, умінь 
і навичок, отриманих у процесі лекцій-
них, семінарських, практичних та лабо-
раторних занять, охоплює декілька тем 
або зміст навчального курсу загалом. 

Організація індивідуальної роботи 
студентів передбачає стійку ефективну 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію викладача і 
студента, які повноправно організують 
означений вид діяльності як рівноправ-
ні партнери. 

Організація індивідуальної роботи 
передбачає чітку диференціацію цього 
процесу, а тому здійснюється в кілька 
етапів, серед яких: 1. Підготовчий етап, 
який реалізують студенти І-ІІ курсів. Ме-
тою цього етапу є переважно поглибле-
не вивчення студентами спеціальних 
дисциплін. При цьому студенти вчать-
ся працювати з науковими джерелами, 
здійснювати спостереження за вироб-
ничими процесами, самостійно вирішу-
ють завдання, пов’язані з майбутньою 
професійною діяльністю. 2. Дослідний 
етап реалізують студенти третього кур-
су. Його зміст передбачає вивчення сту-
дентами окремих тем індивідуально, з 
метою розв’язання навчально-дослід-
них завдань з проблем землевпоряд-
кування та землеустрою. 3. Творчий 
етап реалізують на випускних курсах. 

При цьому студенти виконують інди-
відуальні творчі завдання виробничо-
го характеру, пов’язані з вирішенням 
комплексного завдання у сфері земле-
устрою. Зміст і наповнення індивідуаль-
ної роботи студентів від курсу до курсу 
дещо змінюються. Так, вже на першому 
курсі студенти виявляють зацікавлення 
способами отримання нової інформації 
професійного характеру, тому індивіду-
альні завдання мають бути спрямовані 
саме на зазначені процеси з викорис-
танням накопиченого досвіду студентів, 
який має професійне забарвлення. На 
другому-третьому курсах відбувається 
інтенсивна навчально-наукова робота 
студентів, причому сегмент індивіду-
альної роботи зростає з року на рік. Чет-
вертий курс формує чіткі настанови на 
майбутню самоосвітню діяльність, тому 
виконання індивідуальних завдань стає 
дедалі більш вмотивованим. Студенти 
відходять від колективних форм освіт-
ньої діяльності і дедалі більше входять 
у простір індивідуальної діяльності з 
набуття професійних знань, умінь та 
навичок. Особливими формами індиві-
дуальної роботи майбутніх землевпо-
рядників є їхні виробничі і навчальні 
практики, предметні олімпіади зі спеці-
альних дисциплін, курсові та дипломні 
роботи, студентські гуртки, проєктна 
діяльність у професійній сфері тощо. 

Таким чином, в основі розуміння по-
няття індивідуальної роботи студентів 
лежить усвідомлення системи завдань, 
які виконують студенти самостійно або 
під керівництвом викладача з викорис-
танням різноманітних засобів і прийо-
мів розумової діяльності, з урахуванням 
вікових та індивідуальних особливос-
тей особистості, її мотивації на загальне 
і професійне становлення. Доцільна ор-
ганізація індивідуальної роботи сприяє 
закріпленню фахових знань та розвитку 
вмінь реалізувати набуті знання в прак-
тиці під час професійної діяльності.

Лілія ПЕРЕПАДЯ,
Нікопольський коледж 

Дніпровського державного аграрно-
економічного 
університету

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ

Важливим завданням у реформуванні системи вищої освіти 
в Україні є створення умов для оволодіння випускниками за-
кладів фахової передвищої освіти самостійної, творчої науко-
во-практичної діяльності. Тому основним результатом діяльно-
сті закладу має стати не система знань, умінь і навичок як така, 
а розвиток спроможності майбутнього фахівця самостійно здо-
бувати знання, вміння самоудосконалюватися.
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В умовах сьогодення внаслідок збіль-
шення обсягу інформації, який підлягає 
засвоєнню в період навчання для отри-
мання фахової передвищої освіти, а також 
з необхідністю підготовки студентів до са-
моосвіти, важливе значення набуває про-
блема міждисциплінарної інтеграції.

Особливість вивчення клінічних дис-
циплін полягає не тільки у накопиченні 
знань з базових дисциплін: анатомії і фізіо-
логії людини, латинської мови, основ мед-
сестринства, мікробіології та інших, але й 
вмінні систематизувати і використовувати 
отриману інформацію під час усіх етапів 
медсестринського процесу у хворих з різ-
ною клінічною патологією.

Вагомою частиною освіти сестри медич-
ної є формування клінічного мислення, 
яке реалізується через використання між-
дисциплінарних зв’язків під час вивчення 
значного обсягу професійно-орієнтова-
них дисциплін. 

Системний міждисциплінарний метод 
навчання дозволяє підготувати медич-
ного працівника з якісно новим рівнем 
мислення, що дає можливість інтегрувати 
знання з медсестринства у внутрішній ме-
дицині, оцінюючи загальний стан хворого, 
інтерпретуючи результати суб’єктивного, 
об’єктивного, додаткових і спеціальних 
методів обстежень. Такий підхід цілком 
відповідає давньому постулату медицини 
«Лікувати не хворобу, а хворого». 

Самбірський фаховий медичний коледж 
прагне навчити педагога та здобувача під 
час викладання медсестринства в хірургії 
здійснювати навчальний процес в комп-
лексі з іншими дисциплінами. Особливо 
це характерно за невідкладних станів, 
коли потрібно своєчасно, правильно і ква-
ліфіковано надати долікарську допомогу, 
щоб врятувати життя і зберегти здоров’я 
людини. Необхідно навчити майбутньо-
го медика диференціювати хірургічні, 
гінекологічні, інфекційні та інші захворю-
вання, що вимагає логічного і клінічного 
мислення. Наприклад: біль у разі ниркової 
кольки в нижній половині живота потре-
бує виключення гострого живота (хірур-
гічний профіль), позаматкової вагітності 
(гінекологічний профіль). Від поєднання 
загального клінічного мислення залежить 
тактика сестри медичної і надання невід-
кладної допомоги (повідомлення про стан 
пацієнта лікарю, за його призначенням 
введення спазмолітичних засобів, засто-
сування грілки тощо).

Основна мета міждисциплінарного інте-
грування полягає в тому, щоб під час ви-
вчення матеріалу активізувати раніше за-
своєні знання, вміння, навички, необхідні 
для повноцінного вивчення цієї теми. При 
цьому слід взяти до уваги спільні інтереси 
дисциплін, які вивчатимуться в подальшо-
му. Міждисциплінарна інтеграція вирішує 
завдання органічного поєднання нової 
теми з попередніми і наступними знання-
ми, визначення логічних зв’язків між різ-
ними дисциплінами, розділами, темами, 
місця та призначення різних дисциплін в 
майбутній професійній діяльності і об’єд-
нання в спільну систему.

Шляхи здійснення цих напрямів можуть 
бути найрізноманітнішими. А вибрані фор-
ми і методи організації освітнього процесу 
сприяють різнобічному використанню між-

дисциплінарних зв’язків. Останні спонука-
ють до пошуку нових методик, що вимага-
ють взаємодії викладачів різних дисциплін. 
Викладач не має діяти поодинці, а працю-
вати в співдружності зі своїми колегами.

Прикладом такої співпраці колег Сам-
бірського фахового медичного коледжу 
стало проведення тренінгів з використан-
ням міждисциплінарної інтеграції з таких 
дисциплін, як «Медсестринство в хірургії», 
«Хірургія», «Анестезіологія та реанімато-
логія», «ВМП та медицина надзвичайних 
ситуацій». Викладі визначили тему: «Сер-
цево-легенева реанімація. Надання невід-
кладної допомоги у разі кровотеч, травм». 
Враховуючи те, що студенти вже мають 
певні знання з тем, а також для запобіган-
ня механічному повторенню інформації 
для проведення тренінгу, обрано форму 
рольової гри та кейс-метод.

Психолого-педагогічні дослідження по-
казують, а також ми переконані, що пра-
цездатність студента та ефективність його 
зосередження, сприймання, мислення 
значно зростають в умовах, коли методи 
навчання різноманітні, мають яскраво від-
битий емоційний та ігровий контекст. 

Отже, навчальна гра дає змогу кожному 
студенту відчути себе суб’єктом педагогіч-
ного процесу, виявити й розвинути свою 
особистість. Це зумовлюється тим, що в 
грі здійснюється бажання студента вияви-
ти свої здібності і продемонструвати праг-
нення до професійної діяльності.

У своїй роботі викладачі клінічних дис-
циплін хірургічного циклу дотримуємося 
думки, що наочність, відчуття процесу по-
шуку та одержання результатів призведе 
до більш глибокого і чіткого розуміння на-
вчального матеріалу, надасть впевненості 
у своїх силах студенту, активізує його ро-
зумову діяльність і освітній процес.

Отже, реалізація міждисциплінарних 
зв’язків шляхом використання ігрових 
технологій та кейс-методів в процесі піз-
навальної діяльності студентів різнобіч-
на. Ігри формують інтерес до дисципліни, 
забезпечують вивчення програмного ма-
теріалу, стимулюють розумову діяльність, 
впливають на стосунки викладача і сту-
дентів, зближують навчання з майбутньою 
професією студента.

Так, спираючись на багаторічний досвід 
викладання дисципліни «Медсестринство 
в хірургії», на основі цілеспрямовано-
го, теоретично обґрунтованого відбору 
структурних елементів змісту, виявлено 
системні зв’язки навчальної дисципліни 
та інших дисциплін, які вивчають на мед-
сестринському відділенні, з якими медсе-
стринство в хірургії пов’язане інтеграцій-
ними зв’язками. Серед них, насамперед, 
латинська мова, анатомія людини, фарма-
кологія та медична рецептура, фізіологія 
людини, патоморфологія тощо. 

Здійснення міждисциплінарних зв’яз-
ків – один із важливих дидактичних ма-
теріалів, який здатний зрозуміти, усві-
домити і засвоїти навчальний матеріал.

Знання медсестринства в хірургії – 
обов’язкова умова практичної підготов-
ки медсестри. Крім того, ця дисципліна 
сприяє формуванню в студентів світо-
гляду, допомагає зрозуміти закономір-
ності фізіологічних процесів в організмі 
здорової і хворої людини. 

Тісно пов’язується виклад матеріалу з 
анатомією людини. Недаремно ще Гіппо-
крат писав, що вивчення будови тіла лю-
дини – першооснова медицини. І дійсно, 
без знань анатомії неможливо встановити 
локалізацію патологічного процесу, по-
ставити діагноз захворювання, назначити 
відповідне лікування. Про значення ана-
томії в хірургії писав І.П.Павлов: «Я всегда 
думал, что образованный врач основа-
тельно занимающийся своей наукой, не 
может сомневаться в пользе анатомии в 
хирургии».

На заняттях з медсестринства в хірур-
гії перед тим як висвітлювати клінічні 
питання, обов’язково потрібно зробити 
короткий екскурс в анатомію, тобто зупи-
нитися на анатомо-фізіологічних даних. 
Наприклад, вивчаючи тему «Захворюван-
ня та ушкодження грудної клітки», варто 
звернути увагу на анатомічні особливості: 
міжреберний нерв і судини розміщуються 
в борозні ребра, яка проходить по його 
нижньому краю, внаслідок цього прокол 
під час проведення плевральної пункції 
проводять завжди по верхньому краю. 
Також треба акцентувати увагу на фізіоло-
гічних властивостях плеври, коротко ви-
світлити вчення про сегментарну будову 
легень і клінічне значення в діагностиці і 
хірургічному лікуванні легеневих захво-
рювань, а також пухлин. На лекціях і прак-
тичних заняттях демонструвати рентгено-
грами патологічних змін органів (легень та 
інших органів), УЗД, КТ.

Закон капілярності у біофізиці ми вико-
ристовуємо з теми: «Асептика і антисепти-
ка» для пояснення механізму дії пов’язок, 
дренажів; застосування променів лазера 
з метою загоєння переломів. Враховую-
чи епідеміологічну ситуацію, пов’язану з 
поширенням COVID-19, вагоме значення 
набуває гігієнічна обробка рук згідно з на-
казом МОЗ України № 798, що є профілак-
тикою різних захворювань.

Попередні міждисциплінарні зв’язки 
здійснюються тоді, коли із двох дисци-
плін одна передує. Такі міждисциплінарні 
зв’язки дозволяють відобразити практич-
не значення вивченої дисципліни та її зв’я-
зок із спеціальними дисциплінами. Напри-
клад, з теми: «Гемостаз. Тимчасові методи 
зупинки кровотечі» – притиснення артерії 
«на протязі» базується на знаннях анатомії 
судин, їх топографії.

З теми «Опіки» під час надання першої 
допомоги у разі опіків використовують 
знання студентів з хімії. Студенти пояс-
нюють, який вид опіку виникає у разі дії 
кислотами і лугами та чому у разі опіку 
кислотою промивають лугом (в домашніх 
умовах – 2% розчин соди), а у разі опіку 
лугом – кислотою (2-3% розчин оцтової 
кислоти).

Міждисциплінарні зв’язки здійсню-
ються і тоді, коли дисципліни вивчають 
водночас. Наприклад, із дисципліни «Ос-
нови медсестринства», а також із медсе-
стринства в хірургії вивчають маніпуля-                                      
ції – ставлення клізм, проведення ін’єкцій, 
підготовка пацієнтів до лабораторних, 
рентгенологічних, ендоскопічних та ін-
ших обстежень. Загострюється увага сту-
дентів на низці маніпуляцій, які входять 
в обов’язки сестер медичних під час про-
ведення ін’єкцій. Так, внутрішньом’язові 

ін’єкції проводять обов’язково в ділянці 
верхньо-зовнішнього квадранту сідниці. 
Це пов’язано з анатомо-топографічними 
особливостями цієї ділянки (менш роз-
винена судинна сітка і менша імовірність 
виникнення тромбозів). Підшкірні ін’єкції 
проводять по зовнішній поверхні плеча і 
стегна, тому що забезпечується швидке і 
добре всмоктування лікарських речовин. 

Крім того, з усіх тем широко використо-
вують знання з фармакології, а саме: ви-
писування рецептів, фармакодинаміка і 
фармакокінетика медикаментів. 

Міждисциплінарні зв’язки завжди викли-
кають цікавість в студентів, підвищують 
їх активність, пробуджують творчу думку. 
Вони використовують більш економно і 
повноцінно робочий час. 

Широко пов’язується матеріал із мікро-
біологією під час вивчення теми: «Гострі 
і хронічні хірургічні захворювання». Сту-
денти називають збудників, їх властивості, 
які можуть викликати запальний процес. 
Підкреслюється значення посіву збудни-
ків на чутливість до антибіотиків.

Здобувши знання, вміння та навички, 
студенти можуть комплексно розглянути 
проблеми дійсності, зокрема спланувати 
і виконати всі п’ять етапів медсестрин-
ського процесу. 

Роботу щодо здійснення міждисциплі-
нарних зв’язків слід проводити не час від 
часу, а систематично, цілеспрямовано. 
Міждисциплінарна інтеграція – вимога 
часу. Її значення зростає в сучасних умовах 
організації освітнього процесу в закладах 
медичної фахової передвищої освіти, коли 
все менше часу відводиться на аудиторні 
заняття з клінічних дисциплін, що унемож-
ливлює дублювання окремих питань у ме-
жах вивчення різних дисциплін, а з іншого 
боку – недостатня глибина міждисциплі-
нарної інтеграції призводить  до недоско-
налого засвоєння студентами низки тем з 
дисципліни, знання яких є необхідними. 

Таким чином, міждисциплінарна інтегра-
ція – це необхідна складова підготовки 
майбутнього фахівця. Застосування між-
дисциплінарних технологій підготовки 
медичних працівників дозволяє піднести 
його на якісно новий рівень клінічного 
мислення, здатного комплексно вирішу-
вати завдання медичної практики на ос-
нові широкого інтегрування даних різно-
манітних дисциплін. 

Для вирішення основних завдань між-
дисциплінарної інтеграції важлива по-
слідовність і систематичність вивчення 
теоретичних і практичних питань дисци-
пліни. Системний підхід до викладання, 
адаптація поданого матеріалу у доступній 
для широкого загалу студентів формі, ви-
користання методів активного навчання, 
впровадження сучасних інформаційних 
технологій та міждисциплінарної інтегра-
ції є основним напрямом роботи викла-
дачів Самбірського фахового медичного 
коледжу.

 Марія ГОЛОВЧАК, 
Казимира БОБАК,

  Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Самбірський фаховий медичний 

коледж»

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА 
ІНТЕГРАЦІЯ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕДСЕСТРИНСТВО 

В ХІРУРГІЇ» 
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Д І Д Ж И ТА Л І З А Ц І Я  –  К УД И  Й Д Е М О ?

Розвиток пандемії коронавірусу зди-
вував усіх нас, і це стосується, зокре-
ма, шкіл, коледжів та університетів, які 
швидко, однак, зважено й адекватно від-
реагували на ситуацію. Багато виклада-
чів виконали і продовжують виконувати 
вражаючий обсяг робіт, складаючи комп-
лексну програму викладання та навчан-
ня в складних онлайн умовах, не маючи 
підготовленого плану дій для такого ви-
падку та роблячи усе можливе для до-
тримання норм законодавства щодо ви-
конання освітньої програми.

Цілеспрямованість та винахідливість, 
які ми у цей нелегкий час спостерігаємо 
у викладачів наших пілотних коледжах, є 
надзвичайними і дають привід ще більше 
пишатися ними.

На тлі наявної ситуації з пандемією в 
центрі уваги команди проєкту FABU про-
тягом наступних тижнів і місяців буде за-
лишатись питання про те, як ми можемо 
забезпечити роботу проєкту та гаранту-
вати успішну його реалізацію. Для досяг-
нення цієї мети необхідно використову-
вати позитивний досвід останніх кількох 
місяців щодо цифрового викладання / 
навчання для подальшого розширення 
та вдосконалення цифрових форматів 
(навчальні модулі та навчальні матері-
али), а також підготовки планів іспитів 
та їх змісту для зведення до мінімуму 
їх можливих недоліків. Перебіг панде-
мії свідчить про те, що уроки віч-на-віч, 
можливо, будуть відновлені майбутньо-
го навчального року, але разом з тим 
вони, напевно, будуть доповнені широ-
ким спектром електронних курсів.

Таким чином, коронавірус спричинив 
активне запровадження діджиталізації 
не тільки під час облаштування роботи 
віддаленого офісу, але й можливо, і на-
віть перш за все, в поширенні практики 
віддаленого навчання, викладання та 
дослідження. Більшість наших студентів 
у пілотних коледжах вважають, що циф-
рове навчання є доступним та викликає 
велику зацікавленість. Таке сприйняття 
виникає не через брак альтернатив, а як 
відповідь на сучасну реальність шляхом 
організації модернізованої, своєчасної 

форми навчання за допомогою смартфо-
нів та планшетів. Якщо студенти можуть 
переривати лекцію за бажанням та пе-
реглядати її за необхідності кілька разів, 
або створити віртуальні групові кімнати 
для невеликих груп за лічені секунди, то 
все це перевершує можливості попере-
дньої практики викладання. Доступність 
різних платформ для відеоконференцій 
(Moodle, Panopto, Skype, Teams, ZOOM 
тощо) майже необмежені. Вражає також 
те, як компаніям на ринку вдалося пе-
рейти від декількох мільйонів користу-
вачів до майже мільярду практично без 
втрати якості.

Це позитивна сторона справи. З ін-
шого боку, багато студентів збентежені. 
Розчарування стосуються відсутності 
інформації про перебіг семестру, відсут-
ність технічних передумов для участі у 
вебінарах, технічні проблеми (занадто 
повільний Інтернет або зовсім відсутній) 
тощо. Усі проблеми, які, безумовно, по-
яснюються непередбачуваністю ситуації, 
потребують швидкого поліпшення.

Залишається погодитись:
Діджиталізована освіта повинна до-

помогти відкрити двері у майбутнє!
Адаптивність та використання сучас-

них технологій формували образ сіль-
ського господарства протягом століть. 
Те, що почалося з впровадження парових 
двигунів та переходу з тяглових тварин 
на трактори (Сільське господарство 1.0), 
продовжилось поширенням триточкової 
гідравліки та валу відбору потужності 
(Сільське господарство 2.0 – трактори 
стають універсальними машинами) та 
використанням електроніки та GPS-сис-
тем (Сільське господарство 3.0 – машини 
та пристрої стають розумними) призве-
ло до того, що ми наблизились до епо-
хи сільського господарства 4.0 та Smart 
Farming через мережу машин та даних.

Так звані “розумні” системи збирають 
та оцінюють дані, розпізнають зв’язки 
і таким чином формують основу для 
прийняття рішень. Прилади, наприклад, 
вимірюють розвиток біомаси та забез-
печення рослин поживними речовина-
ми. Датчики розпізнають тварин на тра-

востоях, керують навісними системами 
та тракторами таким чином, щоб вони 
були максимально задіяними. В роботи-
зованих газонокосарках, які донині зрі-
зали всі наявні рослини, “розумні” поміч-
ники забезпечують знищення виключно 
небажаних рослин, до цього часу лише в 
малій техніці, але сучасні трактори також 
починались з малих моделей. Цифрові 
технології вже давно перейшли у тварин-
ницькі приміщення. Реєстрація кількості 
молока в доїльному залі, відображання 
ваги раціону в змішувачі корму і, зви-
чайно, вимірювання струму в біогазі або 
фотоелектричній системі – все це вже є 
загальноприйнятою практикою. Перші 
системи повністю автоматизованого го-
дування все ще порівняно дорогі, але 
вони вже гарно зарекомендували себе 
в щоденній практиці. Зібрані на фермах 
дані про індивідуальні добові надої корів 
використовуються для оцінки їх продук-
тивності та розрахунку потреби в кор-
мах. Щоденні прирости тварин реєстру-
ються автоматично та використовуються 
для годівлі тварин кормовими станціями. 

Високотехнологічна сільськогосподар-
ська техніка, аграрні програмні додатки, 
робототехніка або дрони – діджиталіза-
ція перетворились на невід’ємну частину 
повсякденного сільськогосподарського 
життя. Автоматизовані робочі процеси по-
легшують роботу та призводять до вели-
ких змін у технології аграрного виробни-
цтва. Однак поширення діджиталізації все 
ще продовжується, і незважаючи на різні 
алгоритми збору даних, які неузгоджено 
запроваджувались різними виробниками 
на початку цього глобального процесу, 
вона вже пов’язує різноманітну інформа-
цію з широкого спектру систем, процесів 
та окремих користувачів через стандарти-
зовані інтерфейси.

Поки що цифрові системи змогли ви-
бірково замінити фізичну силу ферме-
ра, але не його знання та, звичайно, не 
його підприємницький дух та інтуїцію. 
Автономні машини можуть зупинити 
тенденцію до збільшення розмірів тех-
ніки. Це може позитивно вплинути на 
збереження оточуючого середовища, а 
також на соціальні стосунки в сільській 
місцевості. Система управління фермою 
та інформаційна система (FMIS) можуть 
підтримувати оперативне управління 
підприємством за допомоги різних функ-
цій. Але це вже буде далеко виходити за 
рамки простої реєстрації виробничих 
даних та ведення документації.

Крім багатьох можливостей необхід-
но вирішити також низку викликів, пов’я-
заних з діджиталізацією. Це, наприклад, 
питання щодо безпеки даних, їх захисту, 
а також прозорості. Взаємопов’язаність 
різних систем – це також актуальна про-
блема, над якою працюють численні 
установи та виробники. Незалежна від 
виробника універсальна мережа, яка 
забезпечує співфункціонування різних 
систем, пропонує пов’язані з цим мож-
ливості, які повинні забезпечити нові та 
значно більш потужні функції.

Враховуючи великий спектр цифро-
вих систем та широкий спектр функцій, 
значна кількість фермерів хоча приблиз-
но й уявляє, але все ж не має чіткої кар-
тини конкретних переваг цих систем. 
Частково це пов’язано з тим, що не всі тех-
нічні рішення мають практичний сенс для 
кожного фермера і часто різноманітність 
можливостей не спрощує пошук системи, 
яка забезпечує отримання максимальної 
доданої вартості для конкретного підпри-
ємства. Багато програмних додатків не 
набувають поширення через складність 
у користуванні (дехто досі може пам’я-
тати як це було з першими комп’ютера-
ми та програмами) або через відсутність 
можливості інтегрувати їх у технологію, 
наявну на фермі. Виробники також часто 
створюють автономні рішення, які недо-
статньо відповідають вимогам підпри-
ємств або взагалі не пасують їм. 

На цьому тлі виникає питання, як 
можна допомогти фермерам у прийнятті 
рішень і який внесок може зробити нав-
чання? Поки що тема «діджиталізація» 
мала досить незначне, недооцінене зна-
чення в навчанні. Ми хочемо змінити це 
з допомогою наших навчальних модулів 
та розроблених відповідних навчальних 
матеріалів. Ми хочемо запропонувати 
базовий та широкий підхід і тим самим 
створити основу для формування у сту-
дентів навичок до прийняття оптималь-
них та орієнтованих на потреби підпри-
ємства оперативних рішень.

Ще однією метою цих «нових» на-
вчальних модулів є те, що тема «діджи-
талізація» буде нарешті відображена в 
навчальних програмах з метою сприян-
ня розумінню значення цифрових техно-
логій, стимулюванню нових розробок та 
корисному використанню їх на практи-
ці. Саме з цього місця ми розпочинаємо 
формування навчальних модулів, при-
свячених діджиталізації в сільському гос-
подарстві. Тема підготовлена та виклада-
ється в п’яти частинах:

Модуль 1: «Вступ до діджиталізації»
Модуль 2: «Точне землеробство – дід-

житалізація в рослинництві»
Модуль 3: «Точне тваринництво – дід-

житалізація в тваринництві»
Модуль 4: «Діджиталізація та авто-

матизація в агроінженерії та електро-
техніці»

Модуль 5: «Система управління фер-
мою – інформаційна система» (FMIS)

Супроводжуйте команду FABU, ні-
мецьких та українських партнерів та 
експертів проєкту на шляху розробки, 
формування та впровадження нових на-
вчальних модулів – це буде захоплюю-
чим та, безумовно, того вартим.

З повагою та будьте здорові!

Ханс Георг ХАССЕНПФЛЮГ
Керівник проєкту FABU

Інформація з офіційного сайту 
проєкту http://agrarausbildung-ukraine.

net/?lang=uk
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