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СЕКЦІЯ 1 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КЕЙС–СТАДІ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

 

1. КОМБІНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ З 

ІНШИМИ МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ 

Бойко І.А., к-т. екон.наук 

Національний університет харчових технологій 

 

Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів 

завжди була однією з найбільш актуальних у практиці навчання, 

тому постійно ведеться пошук інструментарію, що дозволяє 

ефективно використовувати спільну пізнавальну діяльність 

викладача і студентів.  

Одним з найбільш ефективних і поширених методів 

організації активної пізнавальної діяльності студентів є метод 

аналізу конкретних ситуацій (кейс-метод). 

Кейс-метод, як одна із форм активного навчання, 

використовується при викладанні різних дисциплін. Разом із 

вдосконаленням аналітичних навичок, метод ситуаційних вправ 

стимулює розвиток компетенцій, дозволяючи впроваджувати 

компентентісний підхід до підготовки фахівців у ВНЗ. Водночас 

кейс-методи є формою перевірки знань, що розвивають здатність 

відокремлювати важливе від часткового, виховують 
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відповідальність при прийнятті рішень та формують необхідні 

навички в процесі навчання [1]. 

Використання метода кейсів дозволить доповнити теоретик-

ні аспекти курсу шляхом введення реальних задач, які необхідно 

вирішити групі. Він дає унікальну можливість знайти рішення 

реальної проблеми в безпечній ситуації без тиску та тривоги про 

негативні наслідки неправильного вирішення проблеми.  

Кейс-метод стимулює активність звернення студентів до на-

укових джерел, підвищує прагнення до одержання теоретичних 

знань для отримання відповідей на поставлені питання, тобто 

інтенсифікує самостійну роботу студентів. При цьому головною 

метою кейс-методу є розвиток аналітичних здібностей студентів, 

сприяння правильно використовувати наявну інформацію, вихову-

вання самостійності у студентів в прийнятті рішень. 

По суті кейс-метод володіє такими ознаками, що дозволяють 

відокремити його від інших методів навчання [3]: 

- наявність моделі соціально-економічної системи, стан якої 

розглядається в деякий дискретний момент часу; 

- колективний пошук рішення; 

- багатоваріантність рішення (принципова відсутність 

єдиного рішення); 

- єдина ціль при пошуку рішення; 

- наявність системи групового оцінювання діяльності. 
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Виходячи із цих ознак можна стверджувати, що кейс-метод є 

найбільш подібним до таких методів навчання як ділові, ролеві та 

імітаційні ігри.  

Відмінність буде полягати в тому, що гра не обмежується 

загальною моделлю системи. Вона передбачає вироблення 

відповідних їй елементів: стратегій поведінки, системи ролей, 

стимулів тощо. Гра представляє собою динамічне явище, а кейс-

метод може здійснюватись по відношенню до статичних ситуацій, 

що позбавлені вираженої часової динаміки. 

Що стосується порівняння кейс-методу та проблемного 

навчання, то можна виділити декілька аспектів їх взаємодії. По-

перше, кейс-метод передбачає наявність проблеми, яка 

виявляється прихованою описом ситуації, а іноді навіть сам кейс-

метод зводиться до формулювання та всебічного аналізу 

проблеми. По-друге, проблеми в кейс-методі є більш конкретною 

в порівнянні із проблемним методом навчання [3]. Отже, за своєю 

суттю кейс-метод найбільш близький до ігрових методів навчання 

та методів проблемного навчання. 

При цьому кейс-метод набуває найбільшої ефективності при 

комбінувати із іншими методами навчання. Наприклад, дискусія 

як метод навчання може використовуватись при обговоренні 

проблеми в малих групах або при презентації варіантів вирішення 

проблеми групами. Перевагами використання дискусії у 

комбінуванні з кейс-методом є можливість вироблення більшої 

кількості варіантів думок учасників, більша спонтанність 
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висловлення думок, яка дає можливість відтворення реальності та 

стимулює учасників до взаємодії. 

Метод мозкового штурму (мозкової атаки) дозволяє 

оперативно вирішити реальну проблему, представлену кейсом, на 

основі стимулювання творчої активності, при якій учасникам 

обговорення пропонується висказувати максимально можливу 

кількість варіантів рішення проблеми. Також при пошуку 

варіантів вирішення проблеми можуть застосовуватись 

модифікації методу «мозкового штурму» такі як [2, 4]: 

- метод індивідуального мозкового штурму (всі ролі 

генератора, фіксатора, оцінювача ідей виконує одна людина); 

- метод прямого мозкового штурму (процес формулювання 

проблеми (цілей, обмежень) відбувається також за допомогою 

методу мозкового штурму з тим самим складом учасників); 

- метод масового мозкового штурму (використовується для 

вирішення глобальних проблем); 

- метод подвійного (парного) мозкового штурму (введення 

критики поданих ідей); 

- метод мозкового штурму з оцінкою ідей; 

- метод конференції ідей (круглий стіл). 

Крім того, для діагностики проблеми та пошуку рішення 

кейсу може бути застосовані інші методи такі як [4]: 

- морфологічний метод та метод аналізу кола проблем, що 

полягають у розкладанні існуючої проблеми на компоненти або 
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виникаючі проблеми, а потім в їх подальшій розбивці на 

альтернативні способи реалізації 

- метод аналогій (полягає у виокремленні проблеми, що 

виникла та спробі її вирішення за допомогою ідей з інших сфер 

життя і науки); 

- випадковий імпульс (полягає у тому, що отримавши 

випадковий стимул, необхідно пов’язати його з проблемою або її 

частиною); 

- метод « 635 » (полягає у висловленні на листках шістьох 

осіб по три ідеї за п’ять хвилин, які потім за годинниковою 

стрілкою передаються. За наступні п’ять хвилин кожен учасник 

повинен ознайомитися з усіма пропозиціями свого сусіда і 

деталізувати їх. Так відбувається доти, поки кожний не 

попрацював над усіма ідеями групи. Через півгодини, як 

максимум , готові 18 розроблених пропозицій. Наступні півгодини 

даються на їх обговорення, доповнення та вибір найкращих 

варіантів); 

- метод модерації (учасники заповнюють по три картки з 

коротким описом наявних проблем (анонімно). Модератор тасує 

отримані картки і по черзі оголошує їх зміст, пропонуючи 

віднести їх до певних груп. Якщо думки учасників розходяться, 

остаточне рішення належить автору даної картки. В результаті всі 

проблеми виявляються розбиті на групи (кластери). 

Обговорюється кожен з кластерів. Розробляється загальне 

найменування кластерів. Визначається їх відносна важливість). 
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Слід зауважити, що для інтенсифікації процесу навчання 

необхідно забезпечити роботу з кейсами у малих група. Групова 

взаємодія допомагає вирішенню різноманітних групових та 

особистісних проблем, прийняттю всіма учасниками цінностей і 

потреб інших, полегшує процес самодослідження.  

Відповідно застосування кейс методів і з комбінуванням 

інших методів навчання дозволить не тільки інтенсифікувати 

навчальний процес, але і вивести його на новий, більш якісний 

рівень, забезпечуючи підготовку освіченої, творчої особистості. 
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2. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО 

ВІДПОВІДАЛЬНИХ МЕНЕДЖЕРІВ 

Вієвська М.Г., канд.пед.наук, 

ДВНЗ «Криворізький національний університет», 

м. Кривий Ріг, Україна 

 

Незважаючи на підтверджену теорією та практикою 

значущість соціальної відповідальності для реалізації професійної 

діяльності майбутніх менеджерів з економіки є певні проблеми, 

що пов’язані з відсутністю комплексної методики її формування в 

процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах. 

Отримані нами данні під час проведення констатувального 

експерименту свідчать, що формування соціальної відпові-

дальності не виокремлюється як мета освіти в галузі менеджменту, 

навчальні програми хоча і містять питання  активізації процесу 

навчання, на практиці не реалізуються, методична грамотність та 

володіння інтерактивними технологіями викладачами 

економічного вузу потребує удосконалення.  

Відповідального студента може сформувати відповідальний 

викладач, який ретельно готується до занять та створює умови для 

активної роботи студентів під час роботи в аудиторії та 

інтенсивної самостійної роботи. Для з’ясування стану проблеми 

нами були опитані студенти першого курсу навчання 

спеціальності «Менеджмент організацій». Студентам 
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запропонували оцінити в середньому наскільки часто(часто, іноді, 

вкрай рідко, ніколи) вони у першому семестрі: 

 задавали питання на семінарі та приймали участь у 

загально груповій дискусії; 

 приходили на семінар з невиконаними домашніми 

завданнями; 

 працювали над домашніми завданнями разом з 

одногрупниками; 

 обговорювали з викладачем у поза аудиторні години 

власні ідеї, що виникли під час засвоєння курсу. 

В опитуванні приймало участь 25 студентів. Результати 

анкетування показали, що: 

 68% студентів іноді приймали участь у загально груповій 

дискусії;  

 36% ніколи не працювали над домашніми завданнями 

разом з одногрупниками, іноді це робили 48%.  

 56% студентів ніколи не обговорювали з викладачем у 

поза аудиторні години власні ідеї, що виникли під час засвоєння 

курсу. 

 76% опитаних першокурсників іноді приходили на 

семінар з невиконаними домашніми завданнями, дуже часто це 

робили 12%.  

Означена ситуація має спонукати викладачів до 

використання інтерактивних технологій навчання, з метою 
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підвищення активності студентів на занятті, забезпечення якості 

засвоєння інформації тощо.  

Аналіз наукової літератури свідчить про використання 

понять «інтенсивні технології навчання» та «інтерактивні 

технології навчання». Перше поняття трактується науковцями як 

сукупність принципів, етапів, способів, інструментів та систем 

послідовного управління процесами навчання з метою передання 

більшого обсягу навчальної інформації тим хто навчається без 

зміни термінів навчання та без зниження вимог до якості знань. 

алгоритм заняття за такою технологією включає наступні етапи:  

 занурення (10хв.),  

 теоретичне навчання (до 15хв.),  

 активні методи (40-45 хв.),  

 групова дискусія (10 хв.),  

 підведення підсумків (5-10хв.).  

Такі заняття не виключають авторитарних методів навчання. 

Використання інтерактивних технологій на нашу думку більше 

надають свободи вибору студентам та відповідно відповідальності 

за результати навчання. Як ми вже зазначали у своїх працях, 

отримані нами данні під час проведення формувального 

експерименту свідчать про те, що інтерактивні технології 

навчання займають одне з провідних місць у формуванні 

соціальної відповідальності майбутніх управлінців. 

 Інтерактивне навчання, це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності майбутніх  менеджерів, яка має конкретну 
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передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за 

яких кожен, хто навчається, відчуває свою успішність та 

інтелектуальну спроможність. Ми поділяємо точку зору Н. 

Бордовської 1, що інтерактивні технології спрямовані на 

активізацію діяльності самих суб’єктів в освітньому процесі та їх 

розвиток. До означеної групи відносяться ігрові, проективні 

технології, технології «мастер класу», рефлексивні технології, 

технології самопізнання та самооцінки, самопрезентації та інші. 

Інтерактивна технологія навчання – це така організація 

навчального процесу, за якої неможлива неучасть того, хто 

навчається, в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому 

на взаємодії всіх його учасників процесі. Кожен має конкретне 

завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, від його 

діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою 

завдання. Інтерактивні технології включають в себе чітко сплано-

ваний очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи 

і прийоми, що стимулюють процес пізнання, розумові й навчальні 

умови й процедури, за допомогою яких можна досягти заплано-

ваних результатів. Організація інтерактивного навчання передба-

чає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та 

відповідної ситуації. Воно сприяє формування навичок і вмінь 

соціальної відповідальності, виробленню цінностей соціальної 

відповідальності, створенню атмосфери співробітництва, взаємо-

дії, дозволяє педагогу стати справжнім лідером. 
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Інтерактивне навчання має включати такі компоненти: набір 

тренувальних тематичних вправ для закріплення знань, навичок, 

умінь, які були одержані за допомогою схем, діаграм чи іншого 

виду аудіо- і відеоматеріалу;  наявність тестів для кожного з етапів 

навчання;  можливість роботи з викладачем-наставником та 

іншими студентами. Отримані під час проведення експерименту 

дані дозволяють стверджувати, що для ефективного застосування 

інтерактивного навчання викладач повинен старанно планувати 

свою роботу, щоб: дати завдання студентам для попередньої 

підготовки; відібрати для заняття такі інтерактивні вправи, які 

дали б студентам «ключ» до освоєння всієї теми; дати студентам 

час подумати над завданнями, щоб вони сприйняли його серйозно, 

а не механічно або «граючись» виконали його; на одному занятті 

можна використовувати одну (максимум дві) інтерактивні вправи, 

а не їх калейдоскоп; важливим є проведення обговорення 

підсумків інтерактивної вправи, зокрема, акцентуючи увагу і на 

іншому матеріалі теми, безпосередньо не порушеному в 

інтерактивній вправі тощо. 

Наведемо приклад застосування інтерактивних технологій в 

навчальному процесі підготовки менеджерів вправа «5 з 25»2 

До роботи залучається матеріал певної теми. Складається 

анкета – список з 25 тверджень, що розкривають сутність теми що 

вивчається. Твердження мають бути однаково значущими, для 

того, щоб складно було обрати декілька основних із 

запропонованого переліку для висвітлення значеної ідеї. 
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АНКЕТА 

Із запропонованого переліку тверджень (25) необхідно 

обрати 5 найбільш значущих та розташувати їх за ступенем 

важливості. 

Системоутворюючу ідею може запропонувати викладач, а 

можуть і самі студенти. 

Процедура роботи з анкетою: 

1. Індивідуальний вибір. Кожен студент визначає власну 

позицію по даному питанню – обирає 5 найбільш значущих 

тверджень. 

2. Поділ на групи. Викладач створює малі групи 

3. Робота у малих групах. Кожна група працює над 

створенням загальної позиції – вибором 5 найбільш значущих 

тверджень. Сумісний вибір мають поділяти всі члени підгруп. На 

даному етапі важливо слухати один одного та обирати вагомі 

аргументи. 

4. Іерархізація. Ранжування 5 найбільш важливих тверджень 

необов’язково. Викладач сам визначає, вводити цей етап чи ні. 

5. Представлення результатів. Представники підгруп (за 

бажанням чи вибору викладачів) презентують результати своєї 

роботи. Дається стислий коментар з записом на дошці. 

6. Коментар ведучого. Викладач підводить підсумки роботи, 

коментує результати малих груп. Він мотивує свій вибір як один з 

поглядів на проблему, а не як рішення спору.  
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Отже, як свідчить наш досвід методичне забезпечення 

підготовки менеджерів, спрямоване на формування соціальної 

відповідальності має включати використання інтерактивних 

технологій, а саме: інтерактивних вправ, імітаційних ігор, аналіз 

кейсів та інше. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Современные образовательные технологии/Бордовская 

Н.В., Даринская Л.А., Костромина С.Н. и др. под. ред. Н.В. 
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2. Хвесеня Н.П. Методика преподавания экономических 

дисциплин: учебно-методический комплекс/Н.П. Хвесеня. М.В. 

Сакович. – Минск: БГУ, 2006. –116с. 

 

 

3. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Галинська О.М., канд. філол. наук, доцент  

Національний університет харчових технологій 

 

Комунікативні вміння завжди вважалися запорукою 

успішності фахівця, показником його професіоналізму. На 

сучасному етапі у зв’язку з процесами глобалізації та інтеграції 

нашої держави до світової спільноти особливого значення набула 

іншомовна комунікативна компетенція, зокрема англомовна, для 

розвитку якої у студентів у процесі викладання ділової іноземної 
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мови потрібно використовувати активні методи навчання, які 

забезпечують активність і різноманітність їхньої мисленнєвої та 

практичної діяльності у процесі засвоєння навчального матеріалу. 

Активні методи навчання передбачають практичну спрямованість, 

діяльнісний підхід, творчий характер, ігрові елементи, 

діалогічність, інтерактивність, групову роботу тощо. До таких 

методів навчання, належать презентації, проекти, рольові ігри, 

форуми, дискусії, кейси, ―мозковий штурм‖ та ін. [2, c. 159]. 

Доцільність використання саме методу презентацій 

зумовлена тим, що процес їх підготовки та представлення сприяє 

не тільки розвитку вмінь говоріння, читання, аудіювання та 

письма, але й навчає логічному мисленню, розвиває навички 

організації мовлення, його логічної побудови і структурування, 

формулювання мети, викладення висновків, навчає різним 

прийомам отримання і передачі інформації через тембр голосу, 

темп мовлення, рухи [1, 16-17], структурувати власні думки, 

розвитку лідерського потенціалу, гнучкості, креативності. 

До того ж, така форма самостійної продуктивної діяльності 

як презентація передбачає готовність і прагнення співпрацювати з 

іншими, сприяє удосконаленню навичок ведення конструктивної 

комунікації з діловими партнерами, розвитку творчого потенціалу, 

інформаційної компетентності. 

ЛІТЕРАТУРА: 
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Міжвузівський науково-практичний семінар ―Сучасні засоби 

навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах‖ 31 січня 

2013 р., Харків. C.16–17 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://dspace.nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/1186/1/Inozem_mov_2013.pdf 

2. Полікарпова Ю. Презентація як активний метод навчання 

/ Ю. Полікарпова [Електронний ресурс]. Режим доступу до журн.: 
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4. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ELEARNING 2.0 У 

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОМУ 

СПІЛКУВАННЮ 

Гушко О.А., викладач кафедри англійської філології  

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Сьогодні в усіх сферах людської діяльності зростає роль 

використання інноваційних технологій, підвищується потреба в 

інформації і засобах її обробки та використання, що призводить до 

необхідності використання фахівцями сучасних технологій, як в 

професійній діяльності, так і в процесі підготовки фахівця. 

Педагогікою накопичений багатий арсенал методів 

організації і здійснення навчальної діяльності – словесні, наочні і 

практичні методи, репродуктивні і пошукові методи, індуктивні і 

дедуктивні методи, а також методи самостійної роботи. 

У внз пріоритет надається активним методам навчання, які 

спрямовані на формування у студентів самостійності, критичності 
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мислення. Найпотужнішим джерелом пізнавальної активності 

студентів, розвитку їх творчих здібностей, інтересів, умінь, 

навичок й інших інтелектуальних характеристик є сьогодні 

сучасні інноваційні технології. 

Знання іноземної мови робить фахівця будь-якої області 

конкурентоздатнішим на ринку праці. Освітня роль іноземної 

мови пов'язана з можливістю залучитися до джерел інформації, 

своєчасний доступ до яких практично закритий у випадку нез-

нання і невміння його використовувати, з розширенням загального 

і професійного кругозору, з оволодінням навички спілкування з 

зарубіжними колегами, з підвищенням культури мовлення. 

Сучасна система освіти все активніше використовує 

інноваційні технології. Особливо динамічно розвивається система 

дистанційної освіти, чому сприяє оснащення освітніх установ 

потужною комп'ютерною технікою і розвиток мереж Інтернет. 

Неоціниму допомогу студентам в оволодінні іноземною 

мовою роблять Інтернет-технології. Всесвітня мережа представляє 

унікальну можливість для тих, хто вивчає іноземну мову 

користуватися автентичними текстами, спілкуватися з носіями 

мови, створюючи природне мовне середовище і формуючи 

здатність до міжкультурної взаємодії. Доступ до інформаційної 

мережі Інтернет стимулює прагнення до вільного володіння 

іноземною мовою [1].  

Головним компонентом навчання іноземній мові в сучасній 

вищій школі є навчання іншомовному професійно-орієнтованому 



24 
 

спілкуванню. Велика частина досліджень, спрямованих на 

вирішення проблеми, як зробити цей процес максимально 

ефективним, спрямована на використання інформаційно-

комунікаційних технологій в ході створення мовного середовища 

для навчання спілкуванню. Якщо раніше основний акцент робився 

на форуми, телекомунікаційні проекти, використання Інтернет-ре-

сурсів і тому подібне, то в останні десять років дуже активно роз-

вивається такий напрям електронного навчання, як eLearning 2.0.  

Ідеологія eLearning 2.0 свідчить, що кожен може дуже 

просто створювати і поширювати контент в Інтернеті за 

допомогою засобів Web 2.0. (технологія wiki, блоги, підкасти, 

обмін файлами мультимедіа, сервіси Інтернет-закладок і тому 

подібне). Педагогічна цінність eLearning 2.0 полягає в тому, що 

воно забезпечує широкі можливості для свободи дій суб'єкта 

навчання, для самостійного освоєння і накопичення знань 

студентом у тісному контакті з «колегами по навчанню» і, за 

необхідності, з експертами в необхідній області [2]. А для мовної 

освіти цінною є ще й можливість спілкування з носіями мови в 

ході виконання спільної навчальної діяльності. Навчання 

характеризується не лише автономністю того, хто навчається, але 

й більшим упором на активне навчання через творення і 

спілкування. Якщо ж розглядати спілкування як мету навчання, то 

стосовно навчання професійно-орієнтованому спілкуванню засоби 

eLearning 2.0 мають серйозний потенціал, оскільки, по-перше, 

ініціюють професійно-орієнтоване спілкування, а по-друге, 



25 
 

пропонують масу інструментів для того, щоб розвивати 

комунікативні вміння. 

Розглянемо групу інструментів і ресурсів, що, на наш 

погляд, найбільш ефективно застосовуються в ході навчання 

іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню, а саме 

інструменти і ресурси для спільного створення текстів в мережі 

Інтернет. До таких відносяться: 

 https://basecamp.com (он-лайн текстовий редактор з 

можливістю спільної роботи);  

 http://vyew.com (сервіс для проведення он-лайн нарад, 

який комбінує можливості writeboarding, обмін файлами, показ 

презентацій, можливість спільно правити файли, бачити свого 

співрозмовника в режимі реального часу і спілкуватися з ним); 

 wiki-ресурси, наприклад http://www.wikia.com 

(ресурси, що створюються за допомогою технології wiki: кожен, 

хто має доступ до цього сайту, може легко його редагувати); 

 http://www.squidoo.com (сервіс для спільного 

створення «мережі знань», де розміщуються і коментуються 

самостійно написані статті з різних галузей знань: точні науки, 

мистецтво і культура і тому подібне). 

Процес створення тексту за допомогою цих ресурсів 

припускає не лише синхронну і асинхронну комунікацію в мережі 

Інтернет (у тому числі і з партнерами - носіями мови), він також 

припускає виникнення дискусій «віч-на-віч», у ході яких 

цілеспрямовано розвиваються вміння, необхідні для здійснення 
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іншомовного професійно-орієнтованого спілкування. При цьому 

спілкування носить професійно-орієнтований характер не лише 

завдяки професійній тематиці, але й завдяки тому, що в процесі 

створення тексту задіюються способи діяльності (у тому числі і 

комунікативної), характерні для тієї або іншої професійної сфери 

(наприклад, спільне рішення завдань для математичного профілю 

або обговорення шляхів вирішення екологічної проблеми для 

природничо-наукового профілю). 

У ході он-лайн спілкування і спілкування «віч-на-віч» 

студент, по-перше, розвиває вміння іншомовного професійно-

орієнтованого спілкування, що має універсальний характер, а 

саме: вміння розуміти ситуацію спілкування, ставити мету і 

домагатися її; контролювати протікання і результати спілкування з 

точки зору соціальних норм; володіти мінімальним набором 

тактик, необхідних для здійснення професійно-орієнтованої 

діяльності (ініціація і ведення діалогу, контроль за ініціативою, 

переконання, прохання, внесення пропозиції, запрошення, 

відмова, перезапит, уточнення, завершення розмови); володіти 

спеціальною лексикою, характерною для профілю і таке інше. По-

друге, формуються уміння, характерні для Інтернет-спілкування: 

сприйняття в режимі реального часу інформації, представленої 

різними способами в ході створення деякого продукту на 

http://vyew.com (графіки, схеми, відео, мова співрозмовника і тому 

подібне); висловлювання власної думки з деякої проблеми) і тому 

подібне. 
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Таким чином, використання інструментів eLearning 2.0 надає 

цілий комплекс нових можливостей для навчання іншомовному 

професійно-орієнтованому спілкуванню, які дозволяють створю-

вати в ході навчання природне мовне середовище, підвищувати 

мотивацію навчання, а також цілеспрямовано розвивати вміння, 

необхідні для здійснення іншомовного професійно-орієнтованого 

спілкування «віч-на-віч» і в мережі Інтернет. 
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5. ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ СИТУАЦІЙНОЇ 

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Дубинець Ю. М., аспірантка  

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди 

 

Сьогодні основні методичні інновації пов’язані з 

використанням активних, або як їх ще називають інтерактивних 

методів навчання (презентація, мозковий штурм, кейс-метод, 
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метод критичного мислення, вікторина, педагогічна реклама, 

бліцопитування). Суть їх полягає у тому, що навчальний процес 

організовується на основі взаємодії, діалогу, в ході якого студенти 

навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на 

основі аналізу обставин і відповідної інформації, враховувати 

альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у 

дискусіях, спілкуватись з іншими людьми.  

Однією з інтерактивних технологій навчання є ситуаційна 

методика (аналіз ситуацій, метод case-study), що набула 

популярності у Англії, США, Німеччині, Данії та інших країнах, 

розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. Едейем та 

К. Єйтс [1]. На сьогоднішній день співіснують дві класичні школи 

case-study – Гарвардська (американська) і Манчестерська 

(європейська). Серед закордонних вчених над теоретичними та 

практичними питаннями використання case-study можна 

відзначити Е. Монтера, М. Лідере, Дж. Ерскіна, М. Норфі. У 

вітчизняній освітній практиці застосування методу аналізу 

ситуацій знаходиться на початковому етапі. Проте плідно 

працюють у цьому напрямку спеціалісти українського Центру 

інновацій та розвитку, серед яких Ю. Сурмін, А. Сидоренко, 

В. Лобода, А. Фурда. Під редакцією Ю. Сурміна у 2002 році було 

видано фундаментальну працю «Ситуационный анализ, или 

анатомия кейс-метода». Однак, технологія ситуативного 

навчання(case-study) до кінця не є дослідженою і має багато 

суперечливих думок у науковому світі.  
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Проблема впровадження методу case-study у навчальний 

процес є вельми актуальною, що обумовлюється двома 

тенденціями [2, с. 68]: 

- перша витікає із загальної спрямованості розвитку освіти, 

її орієнтації не стільки на отримання конкретних знань, скільки на 

формування професійної компетентності, умінь і навиків 

розумової діяльності, розвиток здібностей особи, серед яких 

особлива увага приділяється здібностям до навчання, зміни 

парадигми мислення, умінню переробляти величезні масиви 

інформації; 

- друга витікає з розвитку вимог до якості фахівця, який 

повинен володіти також здатністю оптимальної поведінки в різних 

ситуаціях, відрізнятися системністю і ефективністю дій в умовах 

кризи. 

На даний момент запровадження методу аналізу ситуацій у 

навчальний процес знаходиться на стадії осмислення та 

запозичення напрацьованих методик у закордонних вчених. 

Новизна і особливості використання кейс-метода вимагають 

детального аналізу даного методу як виду інтерактивних форм 

навчання, адаптації до особливостей використання при викладанні 

різних дисциплін.  

Використання методу case-study в навчанні студентів 

дозволяє підвищити пізнавальний інтерес до навчальних 

дисциплін, сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних і 

творчих навиків. Помітною особливістю методу case-study є 
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створення проблемної ситуації на основі фактів з реального життя. 

Створений як метод вивчення економічних дисциплін, в даний час 

метод case-study знаходить широке розповсюдження у вивченні 

медицини, юриспруденції і інших наук [4, c. 43]. 

Мета методу case-study − спільними зусиллями групи 

студентів проаналізувати ситуацію − case, що виникає при 

конкретному станові справ, і виробити практичне рішення; 

закінчення процесу − оцінка запропонованих алгоритмів і вибір 

найкращого з них у контексті поставленої проблеми. 

На сьогоднішній день впровадження інтерактивних методів 

навчання є найбільш актуальною проблемою навчального процесу 

України. На мій погляд, при впровадженні case-study в практику 

навчання потрібно вирішити три найважливіші проблеми[3,c.234]: 

1. Забезпечення навчально-методичною літературою. 

2. Перекваліфікація викладачів, щодо вироблення умінь та 

навичок складання і застосування кейсів. 

3. Формування у навчальному закладах банку кейсів по 

основних дисциплінах і організація обміну кейсами. 

Також case-study важко застосовувати у академічних групах, 

де дуже багато «пасивних» студентів. Але зарубіжна практика 

показує, що цей метод в деякій мірі «розворушує» студентів і вони 

починають активно включатися в роботу своєї групи. 

Не потрібно забувати, що case-study може бути ефективним 

лише при модернізації як змісту навчання, так і його методичної 

моделі. Тому, впровадження цього метода у навчальний процес 
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передбачає не тільки розробку та застосування кейсів, а й 

призводить до змін концепції навчання та виховання студентів, 

змін в плануванні навчально-виховного процесу, зміни контролю 

оцінювання.  

Отже, навчання за допомогою case-study є ефективним. 

Студентові надається можливість перевірити теорію на практиці 

та активізувати свої здібності. За допомогою цього методу 

студенти мають можливість проявити і удосконалити аналітичні 

навички, навчитися працювати в команді, знаходити найбільш 

раціональне вирішення поставленої проблеми. Але попри всі 

плюси, важливим недоліком впровадження ситуаційного метода 

навчання(case-study) у навчальний процес є відсутність 

методичної літератури (вивчення іноземної літератури в оригіналі 

для багатьох викладачів проблематично), незацікавленість з боку 

держави у розвитку та впровадженні інтерактивних методів 

навчання та інше. Всі ці фактори згубно впливають на 

впровадження кейс-методики у навчальний план та підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів Європейського стандарту. 
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6. ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 

Еш С.М, ст. викладач 

Національного університету харчових технологій,  

 

Ми живемо в суспільстві, яке постійно розвивається і 

змінюється. В освітньому просторі з’являються нові знання, нові 

кваліфікаційні ознаки, спеціальності. Уже майже двадцять років 

вищі навчальні заклади готують фахівців для фінансового ринку 

країни. З появою нової спеціальності «фінансист» з’явились нові 

дисципліни: «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг», 

«Ринок цінних паперів», «Місцеві фінанси» та інші, викладання 

яких потребує використання новітніх технологій навчання. 
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В Україні ринок фінансових послуг тільки починає свій 

розвиток. Досліджується його місце у фінансовій системі держави, 

обґрунтовується необхідність функціонування фінансових 

інструментів, формується законодавча база. Особлива роль під час 

вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» належить новим 

методологічним підходам до використання новітніх навчальних 

технологій. 

Креативна система освіти вимагає від сучасного викладача 

вмілого поєднання базових (класичних) знань з технологіями 

навчання, спроможними ефективно засвоїти знання, уміння і 

навички студентів. Навчальні технології є цілісним алгоритмом 

організації роботи студентів, результатом якого є досягнення 

запланованих навчально-виховних цілей. Основними складовими, 

які допомагають реалізувати такий цілісний алгоритм, 

визначитися у професійних інтересах, розвивати внутрішню 

мотивацію до творчості є професійна програма і методологія 

навчання. Професійна програма дисципліни допомагає з усієї 

сукупності інформації відібрати головну, яка зорієнтує студента 

на її краще засвоєння, сформує вміння, навички використання 

інформації в різних сферах суспільної та індивідуальної 

життєдіяльності. Методологія як елемент допомагає у вихованні 

конкурентоспроможної особистості, яка може самостійно 

розробляти життєві стратегії, використовуючи свої знання для 

створення та досягнення мети. Автором розглядається методологія 
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як елемент, який дає можливість засвоїти дисципліну «Ринок 

фінансових послуг» з позицій системного характеру, зокрема: 

1) чіткість формулювання теоретичних і практичних 

завдань щодо 

вивчення дисципліни. Завдання теоретичного і практичного 

спрямування в основному визначені в робочій програмі та в 

методичних вказівках до вивчення дисципліни. Чіткість 

формулювання і проведення завдань передбачає розподіл тем і 

конкретних питань у їх межах, а також питань, що виносяться на 

самостійне вивчення до кожного заняття з визначенням дат 

проведення; 

2) встановлення зв’язків між дисциплінами кафедри. 

Розробка таких зв’язків допомагає усунути дублювання в процесі 

вивчення дисциплін і в результаті забезпечує створення єдиної 

системи підготовки фахівців. Основними темами багатьох 

фінансових дисциплін є грошовий обіг, кредит, бюджетна система, 

банківські операції, інвестиції, податкова система та ін. Тут 

важливо визначити дисципліни, які є базовими. Вони вивчаються 

на 1 – 3-му курсах і забезпечують вивчення нових понять, 

категорій, що будуть повторюватися при вивченні нових 

дисциплін на 4 – 5-му курсах. Базовими дисциплінами для курсу 

«Ринок фінансових послуг» є «Фінансовий ринок», «Гроші та 

кредит», «Страхування», які вивчається на 3-му курсі; 

3) використання активних методів навчання – найбільш 

універсальних і ефективних форм навчальної роботи. Активні 
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методи навчання, які офіційно визнані педагогічною наукою і 

використовуються автором, формують вміння спілкуватися на 

професійному рівні, логічно мислити, висловлювати і відстоювати 

публічну власну думку. Якщо семінар організований на достатньо 

високому рівні із використанням активних методів навчання, 

інтенсивність інтелектуальної роботи передбачає засвоєння до 90 

% навчального матеріалу порівняно із 20 %, що засвоюються під 

час лекції [1]. До семінарів з використанням активних методів 

навчання відносять дискусії, диспути, вікторини, семінари 

колективного обговорення, семінари-навчальні ігри, семінари-

бесіди, бінарні (інтегровані) заняття та ін. [2]. Інтерес у студентів 

викликає участь у семінарі-конференції, який бажано проводити 

після вивчення великої теми, розділу або курсу. До лекцій з 

використанням активних методів навчання можна віднести 

лекцію-діалог, яка проводиться при вивченні останніх тем курсу; 

4) організація самостійної роботи – це елемент 

методології, що сприяє 

розвитку здібностей студента самостійно вирішувати 

проблеми. Програма будь-якої дисципліни включає визначену 

кількість годин на самостійне вивчення. Крім теоретичних занять, 

самостійне вивчення включає виконання практичних робіт, якщо 

вони передбачені програмою. Бажано розробляти завдання у 

формі тестів різного рівня складності. І тести, і розрахункові 

роботи мають за обсягом відповідати визначеній кількості годин, 

передбаченій на самостійне вивчення. Система організації 
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самостійної діяльності студентів включає роботу в мережі 

Інтернет, яка в освітньому середовищі використовує комп’ютерні 

технології. Інтернет є основою дистанційної форми освіти, яка 

побудована на новій парадигмі стосунків між викладачем і 

студентом з широким використанням комунікативних технологій, 

які допомагають студенту розвивати необхідні навички 

спілкування; 

5) використання кредитно-модульних технологій 

навчання – системи, яка дає змогу максимально якісно за 

мінімальний термін засвоїти матеріал, використовуючи 

структурно-логічний виклад найскладніших елементів знань 

логічними частинами – модулями. Модульна технологія 

передбачає: 

а) визначення найголовніших знань, які потрібно засвоїти; 

б) поділ дисципліни на модулі – повну кількість логічно 

завершених, 

системно впорядкованих частин теоретичних знань і 

практичних вмінь з дисципліни; 

в) розробку критеріїв оцінювання знань. 

Розробка ефективних критеріїв оцінювання знань, умінь і 

навичок студентів в умовах кредитно-модульної системи сприяє 

створенню об’єктивних умов оцінювання, підвищення якості 

залишкових знань, реалізації концепції індивідуального підходу 

до планування та організації самостійної роботи, створенню 

однакових за рівнем контрольних завдань і тестів; 
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6) розробка і використання тестів. Завдання у формі 

тестів різного рівня складності у вітчизняному навчальному 

процесі почали використовуватися на початку 90-х років. 

Практика показала, що тести – це універсальна форма передачі 

знань, засвоєння матеріалу, контролю, що в сукупності дає 

можливість якісно оцінити структуру і кількісно виміряти рівень 

знань, умінь і навичок студентів. Розробка тестів потребує від 

викладача часу, досконалих знань дисципліни і володіння 

методикою розробки тестів. 

Вивчення «Ринку фінансових послуг» як навчальної 

дисципліни особливо актуальне в сучасних умовах розвитку 

економіки, коли державі надзвичайно потрібні кваліфіковані 

спеціалісти для розвитку посередницької діяльності, з надання 

фінансових послуг, з фінансового менеджменту, які повинні вміти 

оцінювати всі можливі варіанти вкладання коштів, приймати 

правильні управлінські рішення в умовах швидкої зміни 

кон’юнктури ринку. 

Правильне використання методології навчання із 

використанням новітніх технологій дає змогу створити відповідні 

умови для розвитку знань і здібностей кожного студента; формує 

мотиваційний, емоційно-вольовий та інтелектуальний компоненти 

особистості; розвиває творче та аналітичне мислення; забезпечує 

високий рівень конкурентоспроможності випускників на ринку 

праці України й Європи. 
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Професійна підготовка майбутніх викладачів ВВНЗ на 

засадах компетентнісного підходу має бути спрямована не на 

трансляцію готових знань, а в першу чергу на набуття професійної 

компетентності, що забезпечуватиме ефективне вирішення 

освітніх завдань.  

Особливе місце у структурі професійної компетентності 

майбутніх викладачів ВВНЗ належить здатності до 

культуротворчої діяльності, що виявляється в уміннях педагога 

розробляти нові, творчі підходи, постійно самовдосконалюватись 

як у професійному, так і в особистісному плані. 
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Важливими умовами підготовки викладачів ВВНЗ до 

культуротворчої діяльності є посилення технологічності 

освітнього процесу, активне залучення майбутніх педагогів до 

прийняття альтернативних рішень та розв’язання складних 

професійних завдань на основі освітніх технологій, які 

характеризуються переходом: 

 від знаннєцентричної до діалогічної моделі освіти; 

 від репродуктивної навчально-пізнавальної діяльності до 

дослідницького навчання; 

 від зовнішньої мотивації учіння до внутрішніх мотивів 

самовдосконалення [6, с. 5].  

Наукове підґрунтя проблеми становлять дослідження 

Б. Гершунського, С. Вітвицької, А. Вітченка, І. Зязюна, О. Дубасе-

нюк, А. Нісімчука, Н. Побірченко, О. Пометун, Г. Селевка, 

О. Сидоренка, С. Сисоєвої, Ю. Сурміна та інших учених.  

На підставі аналізу понять «освітня технологія» та 

«педагогічна технологія» встановили, що у педагогічній науці не 

існує однозначного трактування цих термінів. 

Г. Селевко ототожнює ці поняття та визначає педагогічну 

(освітню) технологію як систему функціонування усіх 

компонентів педагогічного процесу, що побудована на науковій 

основі, запрограмована у часі і просторі, спрямована на 

досягнення запланованих результатів [6, с. 32-33]. 

Зважаючи на дослідження вітчизняних учених, можемо 

стверджувати, що педагогічна технологія є діяльним сценарієм 
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організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з метою 

опанування обраної професії. Така технологія є мінімально 

абстрагованим описом педагогічної діяльності, якою вона має 

бути, відповідно до педагогічних принципів. Як зазначають 

науковці, у своєму конкретному вигляді педагогічна технологія є 

передбаченою моделлю системи дій викладача і студентів, які 

необхідно виконати в ході оптимально організованого навчально-

виховного процесу з метою одержання високого рівня 

професіоналізму [4, с. 84].  

Аналізуючи досліджуване поняття, Н. Баліцька наголошує, 

що педагогічна технологія «відповідає на питання, як, яким чином 

(методами, прийомами, засобами) досягти поставленої 

педагогічної мети, встановлюючи порядок використання 

різноманітних моделей навчання». Вчена визначає педагогічну 

технологію як комплекс, що складається: 

 із запланованих результатів; 

 засобів оцінки для корекції та вибору оптимальних 

методів, прийомів навчання, оптимальних для даної конкретної 

ситуації; 

 набору моделей навчання, розроблених учителем на цій 

основі» [2, ст. 9-10 ]. 

Таким чином, під освітньою (педагогічною) технологією 

розуміємо систему педагогічних дій і засобів, які застосовуються 

для досягнення педагогічної мети, що здійснюється згідно з 
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визначеною логікою і принципами, достатньо легко відтворюється 

будь-яким педагогом, підготовленим до роботи. 

Останнім часом у педагогічній практиці пріоритетного 

значення набувають технології навчання, побудовані на інтеракції 

(взаємодії) основних суб'єктів. 

Дослідники сходяться на думці, що інтерактивне навчання 

становить собою співнавчання, взаємонавчання, де і ті, хто 

навчаються, і педагоги є рівноправними, рівнозначними 

суб’єктами. 

У контексті інтерактивного навчання слухачів ВВНЗ важливе 

місце належить технології ситуативного аналізу, під якою 

розглядаємо системний метод поглибленого вивчення гострих 

педагогічних ситуацій з метою формування фахової 

компетентності майбутнього викладача вищої військової школи. 

Технологія ситуативного аналізу (кейс-технологія) 

відноситься до імітаційних (моделюючих) технологій навчання. Її 

специфіка полягає у моделюванні в навчальному процесі 

різноманітного роду відносин і умов реального життя.  

Вважаємо, що реалізація кейс-технології у процесі 

професійної діяльності майбутніх викладачів ВВНЗ дасть змогу 

активізувати роботу слухачів, викликати у них зацікавленість до 

навчання та сформує здатність до культуротворчої діяльності.  

 

 

\ 
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8. ПРОФІЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ФАХІВЦЯ З ОБЛІКУ І АУДИТУ 

І.В. Колос, канд. екон. наук 

Національний університет харчових технологій 

 

Процес глобалізації фінансових ринків спонукає до 

підвищення професійних вимог сучасного фахівця з обліку і 

аудиту, які ускладнюються і розширюються з огляду на мінливість 

законодавчих і нормативних актів, постійне удосконалення 

МСФЗ, посилення значущості до розкриття і надання достовірної 

інформації користувачам. Водночас, підвищуються вимоги щодо 

соціальної відповідальності бухгалтерів і аудиторів за 

достовірність фінансової звітності, постійного підвищення 

кваліфікації та підвищення якості сертифікації, зокрема аудиторів. 

Це потребує посилення вимог до навчання бухгалтерів і аудиторів, 

поліпшення підготовки викладацького складу, перегляду підходів 

до викладання, стилю та методики навчання.  

Концепцію ощадливого виробництва (Lean Production) 

сучасними зарубіжними і вітчизняними теоретиками і практиками 

визнано як філософію бізнесу ХХІ століття в усіх секторах еко-

номіки. Ідеї ощадливості щодо створенні більшої цінності для спо-

живача («… очікувані якість, кількість, ціна та термін поставки 

…» [1, с. 124]) меншими зусиллями з орієнтацією на постійне вдо-

сконалення і цілеспрямоване зменшення непродуктивних витрат 

(втрат) активно поширюються за межі виробничого процесу.  
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Запровадження принципів ощадливості в освіти має бути 

спрямовано на створення специфічного середовища, що: (1) 

забезпечує студентоцентроване навчання (student-centered 

education), навчання, орієнтоване на вихід (output-oriented study 

programme), компетентнісний підхід в побудові й реалізації 

навчальних програм (competence-based approach), навчання, 

орієнтоване на результати (result-based education) [2]; (2) вимагає 

використання великих трудових, фінансових, матеріальних, 

нематеріальних ресурсів; (3) спонукає до оптимізації можливих 

втрат, раціонального використання коштів і часу, запобіганню 

можливих втрат; (4) сприяє економічному розвитку.  

Ключові компетентності становлять основний набір 

найзагальніших понять, які мають бути деталізовані в комплекс 

знань, умінь, навичок, цінностей та відносин за навчальними 

галузями та життєвими сферами. Офіційним документом ЄС 

«Ключові компетентності для навчання упродовж життя» визна-

чено вісім найголовніших компетентностей: (1) спілкування рід-

ною мовою; (2) спілкування іноземною мовою; (3) математична 

компетентність і фундаментальні компетентності в галузі науки та 

техніки; (4) комп’ютерна компетентність; (5) уміння вчитися; (6) 

міжособистісна, міжкультурна, соціальна і громадянська компе-

тентності; (7) підприємливість; (8) культурна компетентність [3]. 

В проекті «Гармонізація освітніх структур у Європі» розрізняють 

спеціальні (фахові, що залежать від предметної сфери діяльності) і 

загальні (інструментальні, міжособистісні, системні, що є спіль-
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ними і важливими для певної соціальної групи) компетентності 

[2]. Саме в навчальних програмах важливо забезпечити поєднання 

і збалансованість розвитку професійної компетентності фахівця, 

зокрема з обліку і аудиту. На сучасному етапі не існує єдиного 

підходу, який би вважався раціональним при формуванні профе-

сійної компетентності. Процес постійного навчання починається 

базовою підготовкою, продовжується навчальними програмами 

для досягнення рівня професіоналізму і триває впродовж кар’єри 

фахівця.  

Протягом останніх років відбуваються дискусії серед 

науковців і практиків щодо регулювання оцінки професійного 

рівня фахівців з обліку і аудиту. Слушними є пропозиції щодо 

розробки Профілю компетентності фахівця (інші назви: карта 

компетентності, професійний портрет, портрет ідеального 

працівника, фотографія професії, модель компетенцій, матриця 

компетенцій) з цього напряму підготовки / спеціальності. 

В межах проведеного дослідження пропонується авторське 

визначення поняття «Профіль професійної компетентності 

фахівця» як самодостатнього опису динамічного компонентного 

складу когнітивних і мета-когнітивних умінь і навичок, знань і 

розуміння, міжособистісних, розумових та практичних умінь і 

навичок, здатностей та етичних цінностей, технології формування 

в межах нормативних і варіативних професійно-орієнтованих 

дисциплін, оцінювання на різних етапах та специфічні особливості 

застосування відповідно до певних посадових обов’язків, в т.ч. 
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фахівця з обліку і аудиту. Профіль компетентності фахівця 

доцільно розкривати в такій послідовності: Загальна інформація; 

Перелік спеціальних (фахових) і загальних компетентностей як 

складових професійної компетентності; Рівень освоєння 

професійної компетентності; Підходи, методи, засоби, технологій 

формування, прояву, підтримки, розвитку і вдосконалення 

професійної компетентності; Методи оцінки професійної 

компетентності; Особистісні якості; Пріоритетні інтереси; 

Придатність до працевлаштування; Пріоритетні види діяльності. 

Для забезпечення добробуту і процвітання суспільства через 

призму інтеграції інтересів до розробки Профілю професійної 

компетентності фахівця з обліку і аудиту доцільно залучати: 

 провідних фахівців бізнес-структур [4-7; 8, с. 87-88] – 

сприяють розвитку професійної компетентності (ідентифікують 

якості фахівців, у яких виникає потреба; здійснюють пошук і 

запити на підготовку відповідних фахівців), створюють 

можливості для вдосконалення професійних знань і розвитку 

навичок персоналу на постійній основі (навчання при зміні 

посади, підвищенні кваліфікації, з метою зміни психологічного 

клімату в колективі) шляхом навчання, самоосвіти з атестацією 

спеціалізованими організаціями (без атестації), на робочому місці 

[9, с. 149]; забезпечують, за згодою ВНЗ, проходження практичної 

підготовки майбутніх фахівців;  

 представників державних органів [4-6; 8, с. 87-88] – 

формують державні вимоги до освіти з метою надання певної 
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гарантії суспільству щодо професіоналізму й компетентності 

майбутнього фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня;  

 членів громадських організацій [4-6] – сприяють 

розповсюдженню знань шляхом проведення навчання і тренінгів 

(на робочому місці і / чи поза місцем роботи), конференцій і 

вебінарів (Internet-мережевих), самітів (очних пленарних засідань); 

розробки матеріалів для навчання; поширення і обміну передового 

практичного досвіду впровадження Міжнародних стандартів 

освіти, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності та Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг в 

різних країнах світу, а також Національних стандартів 

бухгалтерського обліку на провідних вітчизняних підприємствах; 

 провідних науковців із закладів освіти і науки [4-7; 8, с. 

87-88] – адаптувати зміст навчальних програм дисциплін до 

конкретних потреб бізнес-структур і громадських організацій 

(IFAC, ФПБАУ, АПУ, САУ) із залученням провідних фахівців 

певної сфери; передавати новітні знання шляхом проведення 

інтерактивних практичних занять з розглядом вітчизняного і 

світового досвіду, залучення до самостійної і науково-дослідної 

роботи (систематично опрацьовувати сучасну економічну 

літературу; приймати участь в наукових конференціях з 

підготовкою наукових праць, виступом і обговоренням доповідей; 

проходити виробничі і переддипломну практику з розробкою 

бізнес-кейсу для застосування набутих теоретичних знань в дії); 
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генерувати ентузіазм у студентів до опанування нового, розвитку 

мислення і загальнокультурних цінностей; залучати до процесу 

підготовки майбутнього фахівця професіоналів з бізнес-структур, 

державних органів і громадських організацій для моніторингу 

відповідності рівня знань, умінь і навичок потребам бізнесу, 

підбору майбутніх кадрів, презентації вітчизняного досвіду та 

здійснення зворотного зв’язку; продукувати (потрібні мінімальні 

витрати – знання професіоналів, які трансформуються в 

інноваційні проекти) і поширювати наукові розробки (здійснювати 

супровід проекту); 

 приватних осіб [4-7; 8, с. 87-88] – отримати і розширити 

знання та оволодіти сучасним інструментарієм відповідно до 

напряму підготовки певного освітньо-кваліфікаційного рівня, бути 

готовими до саморозвитку і вдосконалення набутих знань, умінь і 

навичок для підтримання і розширення рівня професійної 

компетентності з орієнтацією на мінімізацію часу і витрат на 

підготовку; отримати задоволення від процесу навчання і 

результатів праці. 

Таким чином, розробка «Профілю професійної 

компетентності фахівця» в ланцюжку «бізнес-структура – 

державні органи – громадські організації – заклади освіти і науки 

– приватні особи» забезпечить збалансованість інтересів щодо 

підготовки фахівця з обліку і аудиту певного рівня і кваліфікації з 

достатньо необхідним професіоналізмом для виконання посадових 

обов’язків.  
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9. НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСКУСІЙ В CASE STUDY 

О.А. Лисенко 

Національний університет харчових технологій 

 

Впровадження технології case-study у навчальний процес 

вишів включає такі етапи: 1) індивідуальна самостійна роботи сту-

дентів з матеріалами кейса; 2) робота в малих групах; 3) презент-

ація і експертиза результатів малих груп в заг. дискусії [1, с. 156]. 

При цьому викладач може, по-перше, давати ключі до розга-

дки у формі додаткових питань або інформації; по-друге, у певних 

умовах сам давати відповідь; і, по-третє, може не приймати участі 

в роботі, поки група працює над проблемою [2, с. 142]. Вживання 

тієї чи іншої лінії поведінки викладачем під час застосування 

кейс-методу залежить від загальної мети, яку викладач ставить пе-

ред студентами у набутті знань та навичок відповідної навчальної 

дисципліни, рівня підготовки студентів і року навчання.  

На перших курсах викладач практично завжди займає 

"активну" позиції у організації дискусії, і поступово, в залежності 

від підготовки студентів на заняттях старших курсів переходить 

до пасивної ролі. В цьому випадку він може "диригувати" 

дискусію, а іноді може обмежитися підведенням підсумків 

дискусії. Якщо загальна підготовка студентів дозволяє побудувати 

цікаву лінію доказів, тоді навіть на перших курсах викладач може 

її підтримати, визначити пріоритетною. Для студентів перших 

курсів також важливим може бути визначення слабких місць 
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навіть в правильних рішеннях кейс-ситуації, що розвиває у 

студентів навички творчо мислити, сумніватися навіть в 

правильних рішеннях і, як наслідок, проводити оцінку 

досліджуваної проблеми з власної точки позиції.  

Одним із складних, як для викладача так і для студента, є 

наступний вид дискусії, що включає елементи справжнього 

«допиту з пристрастю». Такий формат дискусії можна проводити, 

в основному, на старших курсах, оскільки студенти третього-

четвертого курсів мають вже достатній багаж знань, набутих 

навичок та достатньо ерудовані в області своєї майбутньої 

професії, що дозволить студентам витримати перевірку власної 

позиції, відповідаючи на велику кількість питань. При такому 

форматі дискусії студент повинний бути особливо уважний, 

оскільки під логікою наведених стверджень викладача він може 

зайняти позицію «адвоката диявола», тобто студенту доведеться 

захищати абсолютно провальну позицію з використанням усіх 

набутих теоретичних знань та професійних навичок. 

З метою розвитку творчої складової компетенцій студентів 

протягом дискусії викладач може надати інформацію про ситуа-

цію, що виходить за рамки представлених позицій і призводить до 

перегляду запропонованих рекомендацій, виробці нової оцінки си-

туації, тоді формат дискусії становиться «гіпотетичним». Але та-

кий формат може призвести до так званого «безмовного» формату 

проведення дискусії, оскільки на поставлене чергове запитання 

викладач може і не отримати відповіді ні від студенту, ні від всієї 
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групи. Такий формат дискусії теж краще використовувати при 

розв’язанні кейс-ситуацій студентами старших курсів. 

Науковці зауважують, що при використанні різних форматів 

дискусії в розв’язанні кейс-ситуації, викладач враховуючи рівень 

підготовки студентів та згідно із поставленою метою може 

використовувати такі види дискусій, як перехресний допит, 

«адвокат диявола», гіпотетичний формат, конфронтації і (або) 

кооперація, «грати роль» та «безмовний» формат [3, с. 185].  

Із зазначених форматів дискусій лише конфронтація 

(кооперація) та «грати роль» не передбачають участі викладача, 

оскільки в цьому випадку дискусія вже ведеться між студентами, 

які набувають навички роботи у групі над загальною поставленою 

проблемою. З іншого боку, студенти вчаться задавати питання 

один одному, що призводить до набуття навичок у студентів 

проводити аналіз як ситуації, так і позицій інших опонентів. Такий 

формат дискусії можливо використовувати на заняттях із 

студентами, починаючи з другого курсу, коли студенти вже 

можуть об’єднуватися в групи або вступати у конфронтацію щодо 

висловлення своїх тверджень. 

У випадку використання формату «грати роль» викладач 

ставить за мету створити практично реальну ситуацію, яка вимагає 

вирішення з урахуванням різних точок зору. Такий формат краще 

за все використовувати на останніх курсах навчання студентів, 

оскільки накопичений багаж теоретичних знань та набутих 

навичок дозволить студентам всебічно розглянути поставлену 



53 
 

задачу та виробити загальне рішення. В загальному виді позиції 

студентів при розв’язанні кейс-ситуації в даному форматі дискусії 

можуть бути такими як «експерт-очевидець», «поручитель», 

«артист», «постачальник фактів», «знавець індустрії», 

«досвідчений», «питальний», «пакувальник». Кількість гравців 

може бути різною в залежності від обсягу аналізованої інформації 

розв’язуваної кейс-ситуації, але обов’язковим повинні бути 

експерт, «постачальник фактів», «знавець індустрії» та 

«пакувальник». Останній гравець в групі узагальнює або сумує всі 

вироблені рекомендації та методи, якими вони отримані. 

Таким чином, визначені напрямки організації формату 

дискусії можуть бути використані в тій чи іншій формі 

викладачем при розв’язанні кейс-ситуацій з урахуванням 

підготовки студентів та згідно із метою навчальної дисципліни, в 

якій використовується метод case-study. 
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10. НАБУТТЯ НАВИЧОК ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КЕЙС-СТАДІ 

Мостенська Т.Г., аспірант 

Національний університет харчових технологій 

 

Управлінські рішення – це одна із найбільш часто повторю-

ваних управлінських дій, яка вимагає особливих навичок при 

здійсненні управління будь-якими процесами на підприємствах. 

Управлінські рішення здійснюють прямий вплив на  

ефективність діяльності організації. Прийняття оптимальних 

управлінських рішень визначає результативність діяльності 

менеджера. 

З огляду на це засвоєння технологій розроблення та 

прийняття управлінських рішень – одна із задач професійної 

підготовки сучасних управлінців. Останнім часом значно при 

підготовці менеджерів підвищилась роль ігрових інтерактивних 

методик, таких як ділові ігри та кейс-стаді.  

Сутність, можливості  та особливості кейс-методів навчання 

висвітлюються в працях закордонних та вітчизняних науковців. 

Процедура прийняття управлінських рішень 

представляється як багаторівневий багатоступінчатий процес, 

який є способом управлінського впливу [4]. 

В процесі набуття навичок прийняття управлінських рішень 

дуже важливим є навчити студентів:  
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виокремлювати основні ознаки, етапи та інші складові 

процесу прийняття стандартних управлінських рішень;  

розуміти процедуру прийняття індивідуальних та групових 

рішень; 

зрозуміти особливості внутрішньо групової взаємодії в 

процесі прийняття управлінських рішень. 

Такий підхід до навчання зумовлений тим, що управлінське 

рішення – це заключний етап процесу управління. З цих позицій 

управлінське рішення розглядається як процес розробки та 

реалізації раціонального варіанту вирішення проблеми або задачі, 

а також як фіксований управлінський акт. Рішення є основною 

формою і специфічним продуктом управлінської праці. 

Управлінське рішення – це плинний у часі емоційний, 

правовий, вольовий акт щодо вибору одного з багатьох 

альтернативних варіантів, що здійснюється керівником у межах 

своїх повноважень [5]. 

Будь-яке управлінське рішення, яке приймається, 

спрямоване на вирішення конкретної проблеми, яка виникла в 

організації. З огляду на це ефективне управлінське рішення – це 

рішення, яке характеризується одержанням максимально 

можливої переваги у вирішенні  проблеми, що виникла. 

Проблема характеризується ситуацією, коли подія, яка 

повинна була відбутись, не відбулась, або ж коли є потенційна 

можливість відхилення запланованих параметрів від майбутнього 

стану організації. З огляду на це, вирішення проблеми спрямоване 
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на подолання розриву між бажаним та дійсним станом. Проблема 

в управлінні виникає як результат неспівпадіння цілей організації 

з цілями співробітників або структурних підрозділів. 

Для здійснення ефективного управління менеджер при 

вирішенні проблеми повинен вміти: передбачити проблеми, бачи-

ти проблеми, вирішувати проблеми, обирати пріоритети при вирі-

шенні проблеми. З точки зору менеджменту проблеми можуть но-

сити: системний, структурний, функціональний, параметричний. 

Вирішення проблеми можливе через прийняття 

управлінського рішення. Управлінське рішення  характеризується 

як вибір найкращої альтернативи.  В процесі прийняття 

управлінського рішення виникає необхідність діагностування 

проблеми, систематизації дій, формулювання альтернатив, 

обґрунтування вибору кращої  альтернативи, реалізації 

управлінського рішення. 

Зважаючи на те, що процес прийняття управлінського 

рішення – психологічний процес однозначного вирішення 

проблем, які виникають в організації, не існує. Тому цікавим з 

позиції навчання є формулювання набору альтернатив при 

вирішенні управлінської проблеми, оскільки в цьому разі 

пропонуються альтернативи, які сформовані різними 

особистостями. 

До якості управлінських рішень пред'являються такі вимоги: 

наукова обґрунтованість, узгодженість, повнота, своєчасність, 

правомірність, ясність. 
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Пітер Ф. Друкер стверджує, що гарний керівник знає, що 

прийняття рішення – це систематичний процес з чітко 

вираженими елементами та певною послідовністю кроків [5]. 

Рішення, що приймаютья у площині менеджменту можна 

умовно віднести до двох типів: запрограмованих та незапрограмо-

ваних. Запрограмовані рішення – це рішення, по відношенню до 

яких можна виробити чітке правило їх прийняття у схожих 

ситуаціях. 

Незапрограмовані рішення приймаються у ситуаціях, коли 

йдеться про прийняття рішень в умовах високого ступеня 

невизначеності. В цьому разі відсутня процедура прийняття 

рішення; відсутній досвід прийняття аналогічних рішень; відсутні 

достовірні результати в процесі реалізації. 

Прийняття рішення передбачає необхідність передбачення 

впливу на єдність організації, групову взаємодію, психологічну 

атмосфру, соціальну напругу, оскільки прийняття будь-якого 

рішення супроводжується негативом. Виходячи з цього при 

прийнятті управлінського рішення необхідно мінімізувати негатив 

Впровадження кейс-стаді для набуття навичок прийняття 

зважених управлінських рішень будується на  тому, що, на думку 

О.Казакової [6] це метод спрямований на аналіз інформації, 

організацію групової дискусії з виявлення проблемної ситуації для 

наступного самостійного практичного управлінського рішення.  

Проблема впровадження кейс-методів у практику навчання є 

доволі актуальною, що зумовлено двома тенденціями:  
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Загальної спрямованості розвитку освіти на 

професіоналізацію – здобуття конкретних навичок, вмінь, знань, а 

не лише вивчення теоретичного матеріалу.  

Підвищення вимог роботодавців до фахівців. Особливо при 

одержанні першого робочого місця з метою зменшення періоду 

адаптації випускниів до умов діяльності реальної організації. 

Здійснення підготовки спеціалістів-управлінців за допомо-

гою навчання прийняття управлінських рішень при використанні 

методу кейс-стаді дозволяє вирішити наступні проблеми: 

1. набуття навичок організації колективної роботи; 

2. використання широкого спектру методів аналізу; 

3. оцінювати вплив різномантних чинників на зміст 

управлінського рішення; 

4. враховувати наслідки управлінського рішення на стан 

коллективу та організації. 

Таким чином, використання методу кейс-стаді при набутті 

навичок прийняття управлінських ріень є цілком виправданим.  
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11. РОЛЬ МЕТОДИКИ КЕЙС-СТАДІ У ПРИЙНЯТТІ 

НЕЗАПРОГРАМОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Мостенська Т.Л., д.е.н., професор 

Національний університет харчових технологій 

 

Останнім часом і літературі з методики викладання у вищій 

школі з’явилось багато публікацій щодо можливостей 

використання методу кейс-стаді у навчальному процесі як одного 

із тих, що дає можливість наблизити умови навчання до реального 

підприємства та забезпечити набуття студентами необхідних 
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навичок та компетенцій для успішного працевлаштування та 

подальшої побудови кар’єри.  

Щодо можливостей методу кейс-стаді у забезпеченні 

навчання технологіям прийняття управлінських рішень думки 

науковців сходяться. Більшість із них вважає, що це один із 

найкращих методів, який забезпечує  глибоке розуміння процесу 

прийняття управлінських рішень і дозволяє формувати навички 

прийняття запрограмованих рішень. 

Прийняття запрограмованих рівень дозволяє 

використовувати набуті знання у випадках, коли проблема, яка 

виникла, носить «рутинний» характер і не вимагає  креативних 

рішень від керівника. Тут розуміння послідовності дій, 

формалізованих  у процедурі прийняття рішення, дозволяє швидко 

реагувати на проблеми і приймати правильні рішення. 

Питання щодо можливості напрацювання навичок 

прийняття незапрограмованих (творчих) рішень за допомогою 

кейс-стаді вивчено меншою мірою.  

Пітер Друкер у своїй роботі «Ефективний управляючий» 

зазначав, що рішення представляє собою судження. Це вибір 

оптимального варіанту із альтернатив, що є. В його основі лежить 

вибір між правильним та неправильним. У кращому випадку 

рішення – це вибір між «майже правильним» та «ймовірно 

неправильним», але значно частіше рішення – це вибір між двома 

напрямами дій, ймовірність яких довести неможливо.  

Саме такі критерії визначають незапрограмовані рішення. 
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Прийняття незапрограмованих рішень здійснюється в 

результаті обговорення неперевірених гіпотез, тому важливим є 

визначення критеріїв релевантності інформації, тобто ступеня її 

віднесення до проблеми, яка виникла, аналіз релевантної 

інформації і на базі цього ідентифікації проблеми, що виникла.  

Всупереч твердженню багатьох авторів, ефективне рішення 

не випливає із узгодженості по фактах. Розуміння ситуації, що ле-

жить в основі вірного рішення бере свій початок із зіткнення різ-

них думок, а також у серйозному аналізі можливих альтернатив. 

Таким чином, враховуючи можливість при використанні 

кейс-стаді роботи в групах, саме цей метод дозволяє зібрати 

найбільшу кількість альтернатив при вирішенні проблеми, яка 

визначена у завданні. 

Управлінське рішення – це управлінська дія, яка ґрунтується 

на виборі керівника для забезпечення виконання ним 

функціональних обов’язків. Але у будь-якому разі управлінські 

рішення повинні бути спрямовані на досягнення 

загальноорганізаційної цілі через узгодження цілей окремих 

співробітників  та структурних підрозділів.  

Ефективне рішення [2]повинно відповідати двом важливим 

вимогам: 

- це рішення, яке буде дійсно реалізоване; 

- це рішення повинно внести найбільший внесок у 

досягнення цілі. 
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В процесі прийняття управлінського рішення  лежить 

необхідність вирішення проблеми. На думку [2] проблема 

представляє собою протиріччя між: 

- ціллю і результатом; 

- реальністю та можливістю; 

- зовнішніми вимогами та внутрішніми можливостями;  

- бажанням прогресу та реальним регресом; 

- бажаннями та потребами людей. 

Виходячи з того, що при прийнятті рішень використовують 

три підходи: прийняття рішень на засадах інтуїції, прийняття 

рішень на засадах власного досвіду або думки спеціалістів та на 

підставі раціонального мислення.  

При необхідності прийняття  незапрограмованих рішень, як 

правило, правило керуються раціональним  підходом, в основі 

якого лежать методи управлінської діяльності, а саме: системний, 

ситуаційний, процес ний, інституціональний, проектний.  

При прийнятті незапрограмованих рішень при використанні 

кейс-стаді обов’язково використовується комунікативний метод, 

який дозволяє вивчити думки оточуючих щодо проблеми та 

методів її вирішення.  

Критеріями ефективного управлінського рішення доцільно 

вважати:  

- спрямованість на досягнення загально організаційної цілі; 

- відповідність стану зовнішнього середовища; 

- відповідність можливостям внутрішнього середовища; 
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- досяжність встановлених критеріїв (часу реалізації,  

відповідності ресурсного забезпечення); 

- можливість кількісного та якісного оцінювання 

проміжних результатів прийнятого рішення; 

- адаптивність до змін зовнішнього середовища.   

Д. Колб  [3] висунув  припущення, що людина навчається 

через діяльність та мислення одним із чотирьох способів: через 

досвід, через спостереження та рефлексію, за допомогою 

абстрактної концептуалізації, за допомогою активного 

експериментування. Виходячи із цього Д. Колб розробив цикл, що 

повторюється:  

Конкретний досвід – одержання результату дії, «набивання 

шишок»; 

Рефлексивне спостереження – спостереження над досвідом; 

Теоретичні концепції – приходить до висновку, планує 

зміни; 

Використання на практиці – експериментальна перевірка. 

При використанні кейс-стаді у навчальному процесі 

більшою мірою використовується активне експериментування та 

абстрактна концептуалізація. Проте поступове проходження 

етапів у навчанні поряд  із глибоким розумінням теоретичних 

підходів дає можливість отримати практичний досвід. 
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Рис. Чотирьохступенева модель Д.Колба [3] 

Для того, щоб кейс повною мірою відповідав завданню 

формування навичок прийняття незапрограмованих рішень він 

повинен відповідати певним вимогам, серед яких: реальність 

ситуації; представленість подій у певній динаміці;  побудова на 

конкретних дійових особах; присутність інтриги; достатність 

інформації для здійснення аналізу; можливість виокремлення 

управлінської проблеми, яка може бути вирішена за допомогою 

прийняття незапрограмованого рішення; використання 

теоретичного матеріалу, який визначає напрям вирішення 

проблеми. 

За допомогою методу кейс-стадівирішується дві сновні 

проблеми [4]: 
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- студенти набувають навички розумових процесів, розвитку 

здібностей особистості, серед яких особлива увага приділяється 

здатності до навчання, зміні парадигми розумової діяльності, 

вмінню опрацьовувати великі масиви інформації; 

- розвиток вимог до якості спеціаліста, який, крім вирішення 

першої проблеми, повинен також володіти здатністю оптимальної 

поведінки у різноманітних ситуаціях, відрізнятись системністю та 

ефективністю дій в умовах кризи.  

Для участі в процесі прийняття незапрограмованих рішень  

за допомогою методів кейс-стаді слухачам необхідно бути 

включеним у такі види діяльності, як: критичне осмислення 

інформації, розуміння проблеми для вирішення, здійснення 

аналізу з’ясування причин, можливих наслідків, тенденцій 

розвитку ситуацій, виробітку критеріїв вирішення проблеми, 

пошук ідей у відповідності до вироблених критеріїв, розроблення 

детального плану рішень проблеми, його оцінювання [2].  

Врахування потреби прийняття рішень у нестандартних си-

туацій при виконанні управлінської діяльності повинно виступати 

мотиваційним чинником для викладачів щодо включення методу 

кейс-стаді у навчальний процес при викладанні управлінських 

дисциплін. Це дозволить студентам набути необхідні навички та 

забезпечити підвищення конкурентоспроможності випускників 

вищого навчального закладу на ринку праці. 

Крім того, вирішення проблем за допомогою кейс-стаді 

може стати одним із напрямів удосконалення  післядипломної 



66 
 

бізнес-освіти. В цьому разі ускладнюються завдання із 

врахуванням набутого практичного досвіду тих, хто навчається, а 

принципи побудови кейсів залишаються. 
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12. ПІДХОДИ ДО РОЗПОДІЛУ СТУДЕНТІВ НА МІНІ-

ГРУПИ ПРИ ВИРІШЕННІ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ 

Ралко О.С., к.е.н., доц.. кафедри менеджменту 

Національний університет харчових технологій 

 

Основним завданням освітніх установ є випуск 

професіоналів, що будуть конкурентоспроможними на ринку 

праці. З метою реалізації цього завдання вищим навчальним 
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закладам необхідно готувати таких спеціалістів, в яких є потреба 

на ринку праці. Реалізацію даного завдання не варто розглядати 

тільки через призму не насиченості організацій певної галузі 

високо кваліфікованими спеціалістами і відповідної потреби в 

них. Потреба у спеціалістах високої кваліфікації буде завжди 

присутня в усіх галузях економіки будь-якої країни. Проте, для 

роботи в умовно «насичених» галузях необхідним є високий 

професіоналізм. Відповідно вищим навчальним закладам потрібно 

постійно удосконалювати рівень своєї підготовки студентів, щоб 

вони відповідали вимогам роботодавців. В кризових умовах 

особливо гостро постає питання молодіжного безробіття, оскільки 

підприємства знаходяться в умовах необхідності оптимізації 

витрат, в тому числі на персонал, максимально зменшуючи його 

чисельність. Відповідно, підприємствам необхідні кадри зі 

значним досвідом роботи, готові одразу виконувати свої 

обов’язки. Зазвичай, випускники вищих навчальних закладів не 

володіють значними практичними навичками роботи, що робить їх 

непривабливими для підприємств в сучасних кризових для 

України умовах. Серед основних критеріїв успішності кандидата 

на посаду, більшість роботодавців, зазвичай вказують на 

практичні навички роботи, досвід роботи претендента за його 

основним профілем, вміння навчатися та швидкість засвоювання 

нових знань, комунікаційні навички та вміння працювати в 

команді. У той же час, проведене кафедрою менеджменту 

Національного університету харчових технологій опитування в 
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рамкам проекту по удосконаленню підготовки студентів з метою 

їх успішного працевлаштування, виявило, що студенти – 

випускники, що вже працюють за спеціальністю відчувають 

невпевненість на першому робочому місці, що пов’язана з 

недостатньою їх практичною підготовленістю, складнощами у 

роботі в новому колективі, складнощами в прийнятті рішень та 

обґрунтуванні власної точки зору. Більшість випускників 

зазначило, що в середньому час на адаптацію на новому робочому 

місці та подолання зазначених труднощів складає близько 4-6 

тижнів. У той же час роботодавці вказують на те, що дійсно 

адаптаційний період нового співробітника без досвіду роботи 

значний через що найм випускника університету без досвіду 

роботи є для них непривабливим. Проте, за умови, якщо новий 

співробітник без досвіду роботи зможе швидко адаптуватися до 

виконання своїх посадових обов’язків, більшість роботодавців 

зазначило, що із задоволенням прийняли на роботу випускника 

університету без досвіду роботи. Таким чином, можна зробити 

висновок, що у таких умовах, для університетів основним 

завданням буде побудова таких навчальних планів підготовки 

студентів, які дозволяли б мінімізувати їх адаптаційний період на 

першому робочому місці і зробили привабливим 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів без 

досвіду роботи. З цією метою програма підготовки студентів 

повинна бути спрямована серед всього іншого на розвиток 

пріоритетних критеріїв успішності роботодавців у студентів.  
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Безумовно, для якісної підготовки фахівця протягом 

навчання необхідно спрямовувати зусилля на надбання ними як 

теоретичних, так і практичних навичок роботи. З урахуванням 

вимог роботодавців щодо підвищення рівня комунікаційних 

навичок та вміння працювати у команді дієвим інструментом 

може стати використання кейс методів навчання.  

Основною метою використання кейс методів навчання є 

розвиток у студентів комунікаційних навичок, вміння працювати в 

команді, вміння обґрунтовувати власну точку зору, приймати 

конкретні рішення практичного характеру. У вигляді кейсу можна 

запропонувати обговорення в різних формах певних практичних 

ситуацій, що реально відбулися чи не відбулися в певній сфері 

діяльності організації. Окрім, обговорення певної ситуації і 

прийняття певних рішень на його основі, за допомогою кейсу 

можна викласти певний теоретичний комплекс знань, що є 

необхідний для засвоєння студентами. 

Для ефективного засвоєння як теоретичних знань, так і 

практичних навичок студентами при використання викладачем 

кейс-методу навчання, а також для забезпечення найбільшого 

ефекту від запропонованого завдання групу студентів доцільно 

розділити на міні-групи. Від обраних підходів, принципів та 

методів формування міні-груп залежить в кінцевому рахунку 

ефективність засвоєння теоретичних знань та набуття практичних 

навичок кожним окремим студентом. При чому застосування 

різноманітних підходів та методів до формування міні-груп як 
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залежно від змісту окремого кейсу, так і в однакових за типом 

кейсах протягом вивчення дисципліни є обов’язковим для 

досягнення максимального ефекту та віддачі від кожного 

студента. 

Зазвичай, працюючи тривалий період зі студентами, 

викладачі можуть і застосовують метод розподілу на міні групи на 

власний розсуд. Безумно, знаючи можливості та рівень активності 

того чи іншого студента застосування такого методу буде 

ефективним. Розглянемо причини можливої демотивації студентів 

при застосуванні такого методу. При його реалізації можна 

використовувати два підходи: відповідальними за роботу в 

окремій міні-групі або лідером міні-групи можна визначити 

найактивніших студентів; відповідальними за роботу в окремій 

міні-групі або лідером міні-групи можна визначити найслабших 

студентів. Кожен із цих підходів буде мати свої переваги та 

недоліки, але зупинимось детальніше на недоліках. При обранні 

лідерами міні-груп найактивніших та найкращих студентів з точки 

зору рівня їх успішності, викладач часто може виявити, що всі 

інші студенти просто погоджуються із лідером, не працюють і, 

відповідно, просто отримують оцінки за роботу лідера, особливо 

це стосується сором’язливих та неактивних студентів. При чому 

така ситуація може спостерігатися тривалий час, оскільки це може 

влаштовувати і активного лідера, що прагне перш за все 

висловити власну точку зору. Відповідно, решта студентів, окрім 

лідера та його «помічників» не засвоїть необхідні теоретичні 
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знання та  практичні навички при вирішенні ситуаційних завдань 

(кейсів). При застосування другого підходу, зазвичай викладач 

може отримати вищу ефективність та рівень засвоюваності 

матеріалу. Оскільки найслабші та неактивні студенти будуть 

безпосередньо залучені до процесу розв’язування кейсу, а 

відповідальність покладена на них за роботу міні-групи не дасть 

можливості не працювати, крім того активні студенти задля 

отримання найвищих оцінок будуть зацікавлені у роботі з 

слабшими студентами задля отримання позитивного оцінювання 

роботи міні-групи і, як результат, викладач отримає високий 

рівень засвоюваності необхідних знань. Проте, застосування 

такого підходу може дати і негативні результати, оскільки, вже 

при повторному застосуванні, більшості студентів буде 

зрозумілий підхід до формуванні міні-групи, що може негативно 

вплинути як на результат роботи міні-групи, так і на відношення 

студентів до викладача. З метою уникнення конфліктів при 

розподілі студентів на міні-групи викладачем може бути 

застосований метод розподілу студентів на підгрупи за їх власним 

бажанням. Проте, при застосуванні такого підходу можуть 

виникнути труднощі спорідненні до першого описаного нами 

підходу, окрім цього результат застосування такого методу може 

бути незадовільним з точки зору набуття знань та навичок кожним 

окремим студентом. Так, студенти, що товаришують формують, як 

правило, свою підгрупу, як наслідок, викладач може зіткнутися з 

наступними проблемами: всі сильні та активні студенти 
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сформують свою міні-групу, всі слабкі, сором’язливі та неактивні 

студенти сформують свою і т.д. Відповідно, результати кожної з 

підгруп будуть абсолютно різними. Також, викладач може 

спостерігати одну з таких ситуацій: після відповіді найактивнішої 

міні-групи, інші можуть не мати бажання виступати або просто 

соромитись; викладач може пропрацювати з активними говіркими 

студентами, відповідаючи та їх запитання та дискутуючи, так і не 

дійшовши до тих, хто дійсно працював; в окремих міні-групах 

завжди опиняться студенти, які не мають бажання працювати, а 

просто входять у склад певної міні-групи. Безумовно, досвід та 

педагогічні знання дозволяють викладачу при певних умовах 

подолати якусь частину цих труднощів. Уникнути більшості з 

названих недоліків кожного з підходів дозволить, наприклад, 

опитування викладачем кожного учасника міні-групи, а не тільки 

лідера. Проте, для проведення опитування необхідним є час та 

виникає нова проблема, - оцінювання роботи міні-групи. Всі ці 

особливості імплементації кейсів у навчальний процес вимагають 

від викладача ретельної підготовки, що включає ретельний вибір 

типу кейсу в залежності від поставлених навчальних цілей та 

планування процесу або процедури його проведення, включаючи 

оцінювання та визначення його критеріїв.  
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13. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КЕЙС- МЕТОДУ ТА ЙОГО 

СУТНІСТЬ 

Рибачук-Ярова Т.В., к. е .н., доцент 

Національний університет харчових технологій 

 

Серед сучасних технологій і  активних методів навчання 

особливе місце у професійній освіті відведено кейс-методу. 

Відповідно до класичного визначення метод кейсів (англ. Case 

method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод конкретних 

ситуацій, метод ситуаційного аналізу ) – це  техніка навчання, що  

використовує реальні економічні, соціальні та бізнес ситуації.  

При цьому студенти повинні проаналізувати ситуацію, визначити 

сутність проблеми,  запропонувати основні шляхи її вирішення та 

вибрати кращий варіант. Побудова кейсів базується на реальних 

фактичних матеріалах чи реальних ситуаціях. Важливість кейс-

методу обумовлена тим, що він  відображає не лише практичну 

проблему, а й мобілізує комплекс знань, який необхідно 

використати  при  її вирішенні, а також суміщає навчальну, 

аналітичну і виховну діяльність, що безумовно свідчить про 

ефективність реалізації сучасних завдань системи освіти. 

З історії розвитку активних методів навчання витікає, що 

метод ситуаційного освіти виник в 1870 році в Гарвардській 

юридичній школі завдяки Христофору Колумбу Ленгделлу. 

Використовуючи і  розвиваючи метод Сократа він ввів у практику 

навчання роботу з першоджерелами судових справ, апеляцій та 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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інших документів з юриспруденції. Перед студентами ставилися 

завдання і розглядалися різні варіанти їх вирішення. Досвід 

поступово знаходив підтримку в інших юридичних школах. 

Подальший розвиток активних способів навчання знайшов 

поширення в школі бізнесу в Гарварді, заснованої в 1908 р. У 

першу програму під назвою «Master of Business Administration» 

(МВА) («Магістр ділового адміністрування») був введений 

обов'язковий курс - метод ситуаційного аналізу « Мистецтво 

ведення бізнесу» ( 1912 р.). На заняття запрошувалися власники 

бізнес структур для представлення та обговорення існуючих 

практичних проблем. Після певного часу на основі проведених 

аналітичних досліджень студенти повинні були надати звіт який 

містить вирішення проблеми і запропоновані рекомендації. Різні 

варіанти вирішення проблеми обговорювалися групою в 

присутності власників фірм. Так у  1919 р. Волас Донам, в 

минулому, банкір використовуючи свій практичний досвід в галузі 

права та бізнесу, запропонував викладачам переглянути лекційний 

підхід на « колекціонування кейсів » і роботу з ними.  На початку 

двадцятого століття ( 1921 г)  був опублікований перший 

підручник з написання ситуаційних вправ. Через час, в 1925 році , 

у звітах Гарвардського університету вже опублікували перші 

добірки кейсів [1, 2] . 

В даний час співіснують дві класичні школи case-study: 

Гарвардська (американська) і Манчестерська ( європейська).  У 

рамках першої школи метою методу є навчання пошуку єдино 
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вірного рішення, друга передбачає багатоваріантність  вирішення 

проблеми. Американські кейси більші за обсягом (20-25 сторінок 

тексту та  8-10 сторінок ілюстрацій ), європейські кейси в 1,5-2 

менші за обсягом. Лідером зі збору та розповсюдження кейсів є 

створений в 1973 році з ініціативи 22 вищих навчальних закладів 

The Case Clearing House of Great Britain and Ireland;  з 1991 року 

він називається European Case Clearing House ( ECCH ). ECCH є 

некомерційною організацією , яка пов'язана з організаціями ,  які 

надають і використовують кейси і розташовані в різних країнах 

світу. В даний час до складу ЕCCH входить близько 340 

організацій, серед яких The Harvard Business School Publishing, 

Інститут розвитку менеджменту ( IMB ) в вейцарской Лозанні, 

INSEAD, у Фонтенбло у Франції , IESE в Барселоні в Іспанії, 

Лондонська бізнес - школа в Англії, а також Школа менеджменту 

в Кранфілді.. У кожної з цих організацій своя колекція кейсів , 

право на розповсюдження яких має ЕССН 4 [ 3 ]. 

У середині двадцятого століття викладання з використанням 

кейс - методу почало завойовувати нових прихильників і 

використовуватися в Західній Європі.  Серед лідируючих бізнес - 

шкіл Європи , які не тільки беруть активну участь у викладанні, а 

й у написанні кейсів, відзначають наступні школи: INSEAD, LBS, 

HEC, LSE, ESADE.  З початку 2000-х років кейси широко 

використовуються в закордонній практиці викладання 

природничих та  технічних дисциплін (наприклад, Journal Of 

Chemical Education регулярно публікує відповідні методичні 
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матеріали).  Розвивається практика використання кейсів при 

навчанні різним спеціальним дисциплінам - технологічним, 

економічним, медичним та іншим.  

Сьогодні кейс - метод широко використовується в 

зарубіжній практиці як один з найефективніших способів 

навчання вирішення проблем.  Гарвардська школа бізнесу виділяє 

майже 90 % навчального часу на розбір конкретних кейсів, 

зберігаючи пріоритетне значення методу case-study.   Це 

інтенсивний тренінг з широким використанням відеоматеріалів, 

комп'ютерного і програмного забезпечення. Серед закордонних 

вчених, що працюють на питаннями використання кейс-методу в 

навчальному процесі можна відзначити Е. Монтера , М. Лідере , 

Дж. Ерскіна , М. Норфі . 

Практика роботи з кейс-методами потрапляє в нашу країну з 

Заходу разом з першими  управлінцями, які отримали освіту за 

кордоном, а також зі студентами,  які стажувалися за обміном. По-

чинаючи з 90-х років двадцятого століття вітчизняні вчені почали 

активно  використовувати досвіт закордонних дослідників у галузі 

освіти і застосовувати метод case-study в технології викладацької 

роботи. Так в цьому напрямку працюють спеціалісти українського 

Центру інновацій та розвитку, серед яких Ю. Сурмін, А. Сидо-

ренко, В. Лобода, А. Фурда. Під редакцією Ю. Сурміна у 2002 р. 

було видано фундаментальну працю «Ситуационный анализ, или 

анатомия кейс-метода». На сьогодні запровадження методу аналі-

зу ситуацій у навчальний процес знаходиться на стадії осмислення 
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та запозичення напрацьованих методик у закордонних вчених.  

Новизна і особливості використання case-study вимагають деталь-

ного аналізу даного методу як виду інтерактивних форм навчання, 

адаптації до особливостей використання при викладанні. 

Опис ситуацій для стимулювання творчої і критичної діяль-

ності слухачів може носити різний характер залежно від педагог-

гічної мети її використання в навчальному процесі. Мета навчання 

за допомогою кейс - методу полягає у формуванні спеціаліста, що 

може правильно проаналізувати ситуацію, тобто з’ясувати сут-

ність проблеми, виявити можливі причини їх появи, проаналі-

зувати, можливі варіанти рішення, вибрати найбільш оптимальний 

з них, привести  їх в дію і паралельно здійснити контроль. 

Застосування кейсів як форми навчання для активізації навчаль-

ного процесу спрямоване на вирішення  наступних завдань: 

• оволодіння навичками і прийомами аналізу ситуацій зі 

сфери професійної діяльності; 

• відпрацювання умінь збору додаткової інформації , 

необхідної для конкретизації вихідної ситуації ; 

• придбання навичок застосування теоретичних знань для 

аналізу практичних проблем в ситуації невизначеності та чіткого 

висловлення власної точки зору в усній або письмовій формі; 

• прийняття рішень з розробки плану дій , орієнтованих на 

досягнення кінцевого результату ; 

• відпрацювання вміння конструктивно критично оцінювати 

точки зору інших і самостійно приймати рішення на основі 
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групового обговорення ; 

• оволодіння умінням використовувати зворотний зв'язок і 

отримувати користь  з своїх і чужих помилок  [ 4 ].  
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14. ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
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Сіднєва Ж.К., канд. екон. наук, доцент 

Національний університет харчових технологій 

м. Київ, Україна 

 

Імплементація сучасних інноваційних технологій потребує 

високої професійної підготовки викладача. Сьогодні основні 
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педагогічні інновації пов’язані з впровадженням 

компетентностного підходу у систему освіти.  Вирішальну роль 

при його реалізації має перехід від традиційних форм навчання до 

інноваційних освітніх технологій.  Однією з таких технологій є 

метод конкретних ситуацій (case-stady), який потребує наявності у 

викладача комплексу професійних компетенцій. 

Професійне становлення викладача – це складний, 

багатоплановий процес, який характеризується як професійними 

компетенціями, так і особовими якостями, за вирішальної ролі 

особистості. Треба відмітити, що загальноприйнятого визначення 

терміна «компетентність» у вітчизняній науковій літературі ще не 

склалося [1]. 

У педагогічній науці поняття «професійна компетентність» 

розглядається як сукупність професійних знань, умінь, а також 

способів виконання професійної діяльності. Формування 

професійних компетенцій викладача значною мірою залежить від 

накопичення знань, на основі яких він набуває вміння та навички 

педагогічної діяльності. 

Розглядаючи професійну компетентність викладача, який 

використовує сучасні технології навчання необхідно звернути 

увагу на наступні її аспекти: 

– спеціальний – в області конкретної дисципліни, що 

викладається студентам; 

– методичний – в області способів, методів, прийомів 

формування знань, умінь та навичок студентів; 
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– психолого-педагогічний – в сфері навчання (атмосфера 

проведення кейса); 

– диференціально-психологічну компетентність – в області 

мотивів навчання, здібностей студентів. 

Аналізуючи компетентності викладача, який використовує 

кейс-методи, слід враховувати креативність, творчість, вміння 

продуктивно використовувати практичний досвід колег. 

Будь-яка освітня технологія припускає необхідність 

наявності комплексу конкретних компетенцій викладача. Сьогодні 

основні освітні інноваційні технології пов’язані з використанням 

активних, або як їх ще називають інтерактивних методів навчання. 

Сутність яких полягає в тому, що навчальний процес відбувається 

за умови постійної, активної взаємодії студентів і викладача, в 

ході якої студенти навчаються приймати продумані рішення на 

основі аналізу відповідної інформації, а також критично мислити, 

брати участь у дискусіях. При цьому роль викладача полягає у 

вихованні творчої активності та ініціативи студентів. 

До інтерактивних технологій навчання відноситься і 

методика аналізу конкретних ситуацій (кейс-метод). У даній 

технології учбовий матеріал подається студентам у вигляді 

проблем (кейсів), а знання набуваються в процесі їх активної і 

творчої роботи. Викладач, який застосовує метод кейс-стаді 

використовує реальні ситуації, які дійсно мали місце в 

професійній (виробничій) діяльності. 
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Особливості діяльності викладача, який використовує метод 

кейс-стаді полягає в тому, що педагог не тільки максимально реа-

лізує свої здібності, але і розвиває їх в процесі своєї діяльності. 

Наявність в структурі кейса конфліктів, дискусій, аргументації 

позицій вимагають від викладача вміння створювати атмосферу 

психологічного комфорту, забезпечувати співпрацю і конкуренцію 

одночасно, зберігаючи при цьому особисті права студентів. 

Застосування методу кейс-стаді викладачем передбачає 

виконання таких функцій, як: освітня, виховна, організуюча та 

дослідницька. У процесі застосування кейсів ці функції 

реалізуються не окремо, як часто відбувається за традиційних 

методів навчання, а як єдине ціле. 

Підвищення ефективності діяльності викладача пов’язане з 

втіленням спеціальних принципів, які притаманні тільки виклада-

чу, що використовує у своїй педагогічній діяльності кейс-стаді: 

– принцип багаточисельності  і ефективності дидактичного 

арсеналу, який передбачає оволодіння дидактикою, її принципами, 

засобами і  методами, вимагає цілеспрямованого їх використання 

в учбовому процесі; 

– принцип партнерства, взаємодії, співпраці зі студентами, 

колективного обговорення ситуації; 

– принцип використання досягнень педагогічної і 

психологічної науки, практичного досвіду колег; 

– принцип творчості, який передбачає перетворення кейсу і 

занять з його застосуванням в індивідуальний творчий продукт, 
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дозволяє вдосконалити технологію викладання, посилити роль 

творчої імпровізації в навчанні і т.п.; 

– принцип зростання ролі викладача як організатора 

отримання знань, експерта і консультанта, який допомагає 

студенту орієнтуватися в сучасній науковій статистичній 

інформації; 

– принцип прагматизму, який спрямований на чітке 

визначення можливостей кейсу та результатів навчання. 

Викладач-кейсолог планує результат з точки зору формування у 

студентів навичок аналізу ситуації і прийняття конкретних рішень, 

а не лише оцінювання знань. 

Роль викладача вищих учбових закладів сьогодні полягає в 

організації умов творчої діяльності студента, розвитку навичок 

самостійного пошуку рішень, виховання творчої активності і 

ініціативи студентів. Використання кейс-стаді дозволяє викладачу 

максимально використовувати свій професійний і інтелектуальний 

потенціал, урізноманітнити самостійну роботу студентів, 

активізувати навчальний процес. В процесі навчання на реальних 

ситуаціях за допомогою кваліфікованого викладача студент має 

можливість навчитися приймати конкретні рішення і брати на себе 

відповідальність за їх прийняття; аналізуючи ситуацію 

передбачати можливий розвиток подій логічно, послідовно, чітко 

та аргументовано мислити. 

Найбільш важливими проблемами викладача, практикуючо-

го метод кейс-стаді, є вибір проблемної ситуації, обговорення її в 
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аудиторії та оцінювання роботи студентів. Слід підкреслити, що 

оцінювання – це складна і серйозна робота викладача. Студенти 

повинні розуміти не тільки правила роботи над кейсом, але і сис-

тему оцінювання викладачем. Кваліфіковані і професійні виклада-

чі здійснюють оцінювання виходячи із наступних принципів: 

об’єктивності (справедливого відношення до кожного); обґрун-

тованості оцінок та їх аргументації; оптимальності. 

При використанні методів кейс-стаді викладач оцінює не 

стільки теоретичні знання студентів, а скільки їх вміння 

самостійно аналізувати конкретну ситуацію; логічно мислити, 

приймати відповідні рішення в нестандартній ситуації. 

Отже, використовуючи кейс-метод викладач пропонує сту-

дентам осмислити реальну життєву ситуацію, яка одночасно відо-

бражає практичну проблему і вимагає застосування комплексу 

знань для її вирішення, що значною мірою формує професіоналізм 

студентів, інтерес та мотивацію щодо вивчення дисципліни. 

Використання сучасних методів навчання, в тому числі ме-

тоду кейс-стаді при викладанні дисципліни управлінського спрям-

вання, потребує від викладача наявності комплексу необхідних 

компетенцій, професіоналізму, творчого мислення, підвищення 

педагогічної майстерності, глибокого знання дисципліни. 
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15. CASE-STUDY - ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ 

Скопенко Н.С. д.е.н., професор, 

Національний університет харчових технологій 

 

Розвиток системи освіти потребує впровадження сучасних 

технологій і методів навчання. Одним з найбільш прийнятних для 

використання серед інноваційних методів навчання є метод "case-

study" (кейс-метод). 

Сутність кейс-методу полягає в тому, що необхідно 

осмислити конкретну ситуацію (реальну життєву ситуацію 

(випадок) або змодельовану), опис якої одночасно відбиває не 

лише яку-небудь практичну проблему, але і актуалізує певний 

комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї 

проблеми. При цьому сама проблема не має однозначних рішень.  

Використання кейсів у навчанні розвиває аналітичні 

здібності, практичні навички оцінки, управління та 

адміністрування проектів. Ситуаційний метод припускає дискусію 

в студентському середовищі, що розвиває незалежне мислення, 

уміння формулювати і відстоювати особисту точку зору, вимагає 

співпраці та компромісу, щоб досягти згоди в аудиторії, дозволяє 

удосконалювати здібності до індивідуальної ініціативи з 

урахуванням інших точок зору. 

Ознаки, що відрізняють  ситуаційний аналіз  від інших 

методів навчання [3, с. 13-16]: наявність реальної або 

змодельованої соціально-економічної системи, стан якою 
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розглядається в деякий дискретний момент часу; 

багатоальтернативність рішень, що виявляється у принциповій 

відсутності єдиного рішення та наявності спектра оптимальних 

рішень; едина мета при виробленні рішень; колективне прийняття 

рішень; наявність системи групового оцінювання діяльності; 

наявність керованої емоційної напруги осіб, котрі беруть участь у 

розв’язанні кейсу. 

З гносеологічної точки зору кейс-стаді є методом активного 

навчання, при якому відбувається розуміння предмета, що 

вивчається, містить неоднозначне, імовірнісне знання, котре 

виявляється при аналізі практичної ситуації. З цього визначення 

виходять найважливіші гносеологічні особливості кейс-методу [4, 

с. 59]: 1) неоднозначність отримуваного знання, що представляється 

одним з варіантів ситуативного знання; 2) розмаїття джерел знань, які 

об’єднують матеріали лекційних занять, статистичні матеріали (додатки 

до кейсу), думку учасників обговорення; 3) творчий процес пізнання, що 

проявляється в реалізації індивідуальної творчості як студента, так і 

викладача, та їх включення в колективну творчість завдяки можливості 

вільно висловлювати ідеї; 4) колективний характер пізнавальної 

діяльності, що припускає різноманітні форми: обмін думками, 

обговорення, мозкову атаку, виділення підгруп, ігрова взаємодія 

тощо. Колективність є найважливішою передумовою 

синергетичного ефекту, тобто множення зусиль учасників 

навчання та отримуваного пізнавального результату; 5) 

інтенсивний процес отримання знання шляхом занурення в ситуацію.  
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Саме тому, кейс-стаді вважається однією з кращих методик 

для розвитку аналітичного і критичного мислення, а також 

креативності. Будучи інтерактивним методом навчання, кейс-

метод забезпечує освоєння теоретичних положень та оволодіння 

навичками практичного використання матеріалу в ігровій формі.  

Основними поняттями, використовуваними в кейс-

технології, є поняття "ситуація" та "аналіз", а також похідне від 

них - "аналіз ситуації".  

Термін "ситуація" містить в собі декілька смислових 

контекстів і може розумітися як деякий стан (подія, випадок, 

інцидент, поворотний момент для ухвалення рішення, набір 

певних взаємозв'язаних фактів), що містить в собі певні 

протиріччя,  необхідність оцінки та характеризується високою 

мірою нестабільності та невизначеності, що обумовлюється 

впливом об'єктивних та/або суб'єктивних причин (комплексу 

чинників) [4, с. 53-54]. 

Ситуація є деяким тимчасовий станом відносно стійкого 

процесу, який може розвиватися в різних напрямках. 

Конкретизація поняття "ситуація" ("стан") можливо на основі 

характеристик різноманітних явищ (див. табл. 1) [4, с. 32]. 
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Таблиця 1 

Характеристика  понять, що визначають  ситуацію 

Поняття Характеристика 

Потреба Загострена нужда, задоволення якої стримується деякими чинниками 

Вибір Необхідність обрати одну альтернативу з декількох 

Криза Різке погіршення стану  в системі навіть до її руйнування 

Конфлікт Прагнення протилежних сторін оволодіти обмеженим ресурсом 

Боротьба Активне протиборство сторін відповідно до своїх стратегій і тактик 

Інновація Поява нововведення, що міняє звичний устрій життя 

 

Кейс-метод потребує підключення декількох видів 

аналітичної діяльності, можливих при осмисленні ситуації.  

Робота над кейсом як ситуаційним текстом починається з 

виділення окремих змістовних елементів, пошуку суті проблеми, 

протиріч, їх причин і можливих негативних наслідків. 

Застосування системного, кореляційного, факторного, 

статистичного та інших видів аналізу дозволяє отримати власні 

висновки і запропонувати рішення  проблемної ситуації. 

Кейс є досить складним і багатоаспектним явищем. Кейс 

можна розглядати з позиції проблеми, конфлікту, ролей, подій, 

діяльності (дій) та часу. Відповідно можна говорити про 

різноманітні аспекти кейса, що представлені в табл. 2 [4, с. 38]. 
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Таблиця 2 

Характеристика різноманітних аспектів кейса 

Аспект кейса Характеристика аспекту 

Проблемний У основі кейса лежить одна або декілька реальних проблем 

суспільства, які зачіпають радикальні інтереси учасників кейса 

та потребують  розв’язання 

Конфліктний Гострота проблеми переходить в конфлікт між дійовими 

особами або у внутрішній особовий конфлікт головного героя 

Ролевий У ситуації, що розгортається, відбувається виконання героями 

кейса деяких ролей 

Аспект події  Кейс є деякою сукупністю подій, що розвиваються 

Аспект 

діяльності 

Разом з виконанням різноманітних ролей здійснюється 

діяльність учасників 

Тимчасовий Кейс є процесом, що розгортається в часі 

Просторовий Кейс є процесом, що розгортається в просторі 

 

Усі аспекти кейса певним чином взаємозв'язані і 

впорядковані, що призводить на практиці до поліваріантності 

кейсів [4, с. 38-53]. 

Класифікація кейсів може здійснювати й за іншими 

ознаками.  

Одним з широко використовуваних підходів до класифікації 

кейсів є їх складність. При цьому розрізняють [1]: ілюстративні 

учбові ситуації – кейси, мета яких на певному практичному 

прикладі навчити алгоритму ухвалення правильного рішення в 

певній ситуації; навчальні  ситуації – кейси з формуванням 

проблеми, в яких описується ситуація в конкретний період часу, 

виявляються і чітко формулюються проблеми (мета кейса – 
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діагностування ситуації і самостійне ухвалення рішення з вказаної 

проблеми); навчальні ситуації – кейси без формування проблеми, в 

яких описується складніша, ніж в попередньому варіанті ситуація, 

де проблема чітко не виявлена, а представлена в статистичних 

даних, оцінках громадської думки, діяльності органів влади тощо 

(мета кейса – самостійно виявити проблему, вказати альтернативні 

шляхи її рішення з аналізом наявних ресурсів); прикладні вправи, в 

яких описується конкретна ситуація, що склалася, пропонується 

знайти шляхи виходу з неї (мета кейса – пошук шляхів вирішення 

проблеми). 

Кейси можуть бути класифіковані, виходячи з цілей і 

завдань процесу навчання. В цьому випадку можуть бути виділені 

наступні типи кейсів: навчання аналізу і оцінки; навчання 

рішенню проблем і ухваленню рішень; кейси, що ілюструють 

проблему, рішення або концепцію в цілому [2]. 

Немає певного стандарту представлення кейсів, вони  

можуть бути представлені в різній формі: від декількох 

пропозицій на одній сторінці до безлічі сторінок. Кейс може 

містити опис однієї події в одній організації або історію розвитку 

багатьох організацій за багато років. Кейс може включати відомі 

академічні моделі або не відповідати жодній з них. По наявності 

сюжету кейси діляться на сюжетних і безсюжетних. Сюжетні 

кейси зазвичай містять розповідь про події, що сталися, 

включають дії осіб і організацій. Безсюжетні кейси, як правило, 
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приховають сюжет, тому що чіткий виклад сюжету значною 

мірою розкриває рішення [4]. 

В залежності від представлення інформації розрізняють  [5]: 

 структурований кейс (highly structured) – в кейсі дається 

мінімальна кількість додаткової інформації. При роботі з таким 

кейсом студент повинен застосувати певну модель або формулу; у 

завдань цього типу існує оптимальне рішення; 

 маленькі замітки (short vignetts), що містять, як правило, 

від однієї до десяти сторінок тексту і одну-дві сторінки додатків. 

Кейси такого типу знайомлять тільки з ключовими поняттями і 

при їх розборі студент повинен спиратися ще й на власні знання; 

 великі неструктуровані кейси (long unstructured cases) 

об'ємом до 50 сторінок - найскладніший з усіх видів учбових 

завдань такого роду. Інформація в них дається дуже детальна, у 

тому числі й абсолютно непотрібна; найнеобхідніші для 

розв’язання відомості, навпаки, можуть бути відсутніми; студент 

повинен виявити наявну проблему та необхідну інформацію для її 

розв’язання; 

 інноваційні кейси (ground breaking cases), при розгляді 

яких від виконавців вимагається не лише застосувати вже засвоєні 

теоретичні знання й практичні навички, але і запропонувати щось 

нове, при цьому студенти виступають в ролі дослідників. 

Кейс-метод є складним та ефективним інструментом 

інноваційної технології навчання, що одночасно відображає не 

тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, 
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який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також 

вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що 

підвищує ефективність реалізації сучасних завдань освіти. 

Функціональне поле кейсів відкриває широкі можливості для 

використання в навчальному процесі та доповнює традиційні 

класичні методи навчання. 
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16. КВЕСТ – СУЧАНА ФОРМА АКТИВНОГО НАВЧАННЯ  

Тіхонова Н. О., к.е.н., доц. 

Національний університет харчових технологій 

 

Активні форми навчання спрямовані на розвиток всіх рівнів 

розумової діяльності студентів, але на відміну від інших форм 

навчання найбільше впливають та розвивають логічне та творче 

мислення.  

Логічне мислення являє собою процес самостійного рішення 

задач. На цьому рівні пізнавальної діяльності студенти повинні 

вміти самостійно аналізувати досліджувані об'єкти, порівнювати 

їх властивості, будувати узагальнені висновки. 

Процес творчості відбувається в три етапи. 

Перший етап характеризується виникненням в ході пізнання 

проблемної ситуації, початковим аналізом і формулюванням 

проблеми. 

Другий етап творчого процесу - етап пошуку шляху 

вирішення проблеми, який може бути знайдений при вивченні 

відповідної літератури, при виконанні досліджень, іноді 

інтуїтивно. 

Третій етап творчого пізнання - етап втілення знайденого 

(або угаданного) принципу вирішення проблеми і його перевірка. 

На цьому етапі принцип рішення реалізується у вигляді певних 

результатів творчості: розробка нової конструкції, розробка 

нового навчального проекту і т. Д. 
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Кожна дисципліна з навчального курсу студентів вищих 

навчальних закладів окрім своїх першочергових завдань має бути 

направлена на розвиток саме логічного мислення у студентів. Дане 

твердження пояснюється тим, що логічні прийоми, такі, як 

порівняння, синтез, аналіз, класифікація, доказ й інші - 

застосовуються у всіх видах людської діяльності.  

Одним із сучасних методів навчання, що розвивається 

вважають квест ігри. Квест - це структурна гра, в рамках якої 

планується захоплююча пошукова діяльність студента за 

допомогою Інтернету, оточуючої середи та інших засобів 

інформації, особистіних знань та навичок студентів із 

застосуванням логічного та творчого мислення. 

 Термін «квест», як правило, відом сучасній молоді. Під ним 

розуміють «гру», в якій учасник повинен домогтися якоїсь 

конкретної мети (виконати завдання або власне «квест»), 

вдаючись до допомоги своїх знань і досвіду, а також пошуку 

необхідної інформації в Інтернеті [1]. 

Студенти в квесті здобувають такі навички, як: стратегічне 

та оперативне мислення, взаємодія в команді, правильний 

розподілу функцій, ясність думки і вибір вірної стратегії, само-

стійність, швидкість прийняття рішень, оперативність дій, комуні-

кабельність, тайм-менеджмент, телефонні переговори, лаконіч-

ність мови, робота з сучасною технікою та технологіями та ін. 

Існують такі підходи до визначення сутності поняття квесту 

Яковенко А.В.: «проблемне завдання з елементами рольової гри, 
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для виконання якого використовуються інформаційні ресурси 

Інтернету» і Шмідт В.В.: «міні-проекти, засновані на пошуку 

інформації в Інтернеті. Завдяки такому конструктивному підходу 

до навчання, учні не тільки підбирають і впорядковують 

інформацію, отриману з Інтернету, а й спрямовують свою 

діяльність на поставлене перед ними завдання, пов'язане з їх 

майбутньою професією» [4]. 

У учасників квесту спостерігається поліпшення 

комунікативних навичок з людьми різного рівня, розкриття 

потенціалу, зміцнення впевненості в собі і своїх діях, в тому числі 

і в непередбачених ситуаціях, підвищення відповідальності, 

самостійність, та ін. 

Тому застосування данної форми навчання має багато 

переваг та повинно бути взято до уваги викладачами вищих 

навчальних закладів. За допомогою квест ігор зявляється 

можливість  розкриття непізнаного особистісного та професійного 

потенціалу як окремо кожного студенту, так і всієї групи студентів 

як єдиної команди. 
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17. ВИД АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЕЙСІВ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ 

І.В. Федулова, д-р екон. наук  

Національний університет харчових технологій 

 

Сьогодні одним із сучасних методів навчання є 

використання кейсів в учбовому процесі. Кейс – це реальна або 

нереальна штучна ситуація на прикладі якої засвоюються важливі 

питання, які виділяються для закріплення раніше засвоєного 

матеріалу. В процесі вирішення цієї ситуації важливим 

визначається те, що така ситуація не має єдиного остаточно 

визначеного рішення. Тут привабливим є творчий пошук системи 

рішень і обґрунтування найкращого за визначеним критерієм. 
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Для цього потрібно знання аналізу ситуацій. Сьогодні існу-

ють багато видів аналізу, які використовуються для прийняття уп-

равлінських рішень. Багато вчених займаються питаннями систе-

матизації видів аналізу, зокрема це Блауберг І. Мирський Е., 

Садовський В. [1], Лесечко М. [2], Сурмін О. [3], Сидоренко О, 

Чуба В. [4], Зарукіна Е., Логінова Н., Новик М. [5]. Розглянемо ос-

новні, без яких неможливий процес створення і розгляду ситуацій. 

Проблемний аналіз ґрунтується на понятті «проблема». Під 

суспільною проблемою розуміється форма існування і вираження 

суперечності між назрілою необхідністю певних суспільних дій і 

недостатніми ще умовами її реалізації. По суті справи проблемний 

аналіз передбачає усвідомлення сутності, специфіки тієї чи іншої 

проблеми та шляхів її вирішення. 

Повний цикл розумових дій від виникнення проблемної 

ситуації до вирішення проблеми має кілька етапів: виникнення 

проблемної ситуації; усвідомлення сутності утруднення і 

постановка проблеми; знаходження способу вирішення шляхом 

здогадки або висунення припущень і обґрунтування гіпотези;  

доказ гіпотези; перевірка правильності вирішення проблем. 

Системний аналіз слід віднести до найбільш популярних ви-

дів аналізу. Він ґрунтується на закономірностях системної ціліс-

ності об'єкта, на взаємозумовленості структури і функції. При цьо-

му залежно від вектору цього аналізу, тобто від спрямованості від 

структури до функції або навпаки виділяють відповідно два види 

системного аналізу:дескриптивний і конструктивний. Основна ме-
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та дескриптивного аналізу спрямована на з'ясування того, як функ-

ціонує система, в якій задана структура. Конструктивний аналіз 

передбачає підбір під задані цілі, функції структури системи. 

Обидва види аналізу досить часто доповнюють один одного. 

Прагматичний (праксеологічний) аналіз передбачає 

осмислення того чи іншого об'єкта, процесу, явища з точки зору 

більш ефективного використання в практичному житті. 

Основними поняттями прагматичного аналізу виступають 

«ефективність» - досягнення високого результату мінімальними 

ресурсами; «результативність» - здатність досягати поставлену 

мету; «оцінка» - величина, що характеризує те чи інше явище з 

точки зору ефективності та результативності. 

 Прогностичний аналіз передбачає не розробку, а 

використання моделей майбутнього і шляхів його досягнення, 

прогностичну діагностику, з'ясування ступеня відповідності 

аналізованого явища чи процесу майбутнього. Його призначення 

полягає у формуванні передбачень щодо майбутнього розвитку 

ситуації. Він включає в себе два види аналізу: нормативний 

прогностичний, коли задається майбутній стан системи і 

визначаються способи досягнення майбутнього, і пошуковий 

прогностичний, при якому за допомогою побудови трендових 

моделей визначається ситуація майбутнього. 

Технології пошукового та нормативного прогнозування у 

відомому сенсі протилежні. При нормативному прогнозуванні на 

підставі заданої моделі майбутнього визначаються шляхи її 
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досягнення, використання можливостей суспільства. Пошукове ж 

прогнозування, ґрунтуючись на можливостях суспільства, 

визначає зміст майбутнього. Технологію прогностичного аналізу 

доцільно реалізовувати циклічно, інтегруючи в єдиний процес 

нормативність і пошук, що дозволяє взаємно уточнювати 

майбутнє і шляхи його досягнення. 

Причинно-наслідковий аналіз ґрунтується на причинності. Її 

основними поняттями виступають «причина» і «слідство», які 

описують зв'язок між явищами. У процесі взаємодії двох явищ при 

наявності певних умов одне явище (причина) породжує, викликає 

до життя інше явище, подія, процес (слідство). 

Для причинного зв'язку вірні кілька тверджень: 

1) Нічого не є причиною самого себе. 

2) Якщо одна подія є причина другого, то друге не є 

причиною першого. 

3) Одне і те ж подія не може бути одночасно як причиною 

наявності якоїсь події, так і причиною його відсутності. 

4) Немає причини для наступу суперечливого події. 

Причинно-наслідкові зв'язки характеризуються значною 

різноманітністю. За ознакою природи виділяються матеріальні і 

ідеальні, інформаційні та енергетичні, фізичні, хімічні, біологічні, 

соціальні та ін. За характером зв'язків вони діляться на динамічні і 

статичні. За кількістю і зв'язності впливів на прості, складові, 

однофакторні, багатофакторні, системні, несистемні. 
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Аксіологічний аналіз передбачає аналіз того чи іншого 

об'єкта, процесу, явища в системі цінностей. Необхідність цього 

аналізу обумовлено тим, що суспільство характеризується 

значною ціннісної диференціацією. Цінності представників різних 

соціальних груп різняться між собою. Тому досить часто в 

демократичному суспільстві виникає проблема узгодження 

цінностей, ціннісного партнерства, без якого неможливо 

нормальна взаємодія людей. Основним поняттям аксіологічного 

аналізу виступає поняття «цінність», яке в науці розуміється 

вельми неоднозначно. Відомі різноманітні підходи до розуміння 

цінності, спектр яких розташовується від натуралістичного, 

прагматичного до них підходу до інтуітивного їх бачення. 

Зауважимо, що методики аксіологічного аналізу ще не склалося. 

Рекомендаційний аналіз орієнтований на вироблення 

рекомендацій щодо поведінки дійових осіб в деякій ситуації. 

Рекомендаційний аналіз відіграє особливу роль в системі взаємодії 

дослідника і практика. Він забезпечує впровадження результатів 

дослідження в життя. Основною проблемою цього аналізу є 

проблема взаєморозуміння і спільності мови дослідника і 

практика-управлінця. Справа в тому, що піднятися до рівня 

розуміння дослідника практик не може. Тому дослідник повинен 

не тільки вирішити проблему теоретично, а й виробити 

рекомендації для вдосконалення діяльності управлінця, виклавши 

їх у категоріях зрозумілого управлінцю мови. Від прагматичного 

аналізу рекомендаційний аналіз відрізняється тим, що передбачає 
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вироблення варіантів поведінки в деякій ситуації. В якості 

конкретних результатів цього аналізу виступають підготовчі 

матеріали до програми, концептуальне осмислення яких дозволяє 

розробити саму програму. 

Програмно-цільовий аналіз являє собою подальший 

розвиток рекомендаційного аналізу в аспекті вироблення 

програми досягнення певної мети. Він зосереджується на розробці 

докладної моделі досягнення майбутнього. 

Ситуаційний аналіз має особливе значення при використанні 

методу case-study. Даний вид аналізу ґрунтується на сукупності 

прийомів і методів осмислення ситуації, її структури, які її 

чинників, тенденцій розвитку тощо. Ситуаційний аналіз 

ґрунтується на терміні «ситуація». Насамперед слід зазначити, що 

ситуація є результатом соціальних змін, вона випливає з 

попередньої ситуації і втікає в подальшу ситуацію, тобто вона 

процесуальна. Вдалість вибору ситуації визначається ступенем її 

відповідності досліджуваному знанню, а також наявністю в ній 

нестандартності, деякою інтриги, що надає їй цікавості, спонукає 

дослідницьку мотивацію. 

 Основні характеристики проблеми впливають на види 

ситуацій. Але разом з тим можна виділити і деякі специфічні 

підстави виділення видів ситуацій. Важлива роль тут належить 

ступеню відповідності реальному житті. За цим показником 

ситуації діляться на реальні і умовні. Реальні ситуації 

відображають реальні процеси, вони є типовими. Умовні ситуації 
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є штучними, виключно рідко зустрічаються в дійсності. Але вони 

досить рельєфно оголюють явища і відносини. 

За другою ознакою, з'ясовується відповідність ситуації 

нормі, ситуації можна розділити на нормальні, девіантні і 

екстремальні. Нормальні ситуації характеризує розвиток ситуації в 

межах норми, девіантні ситуації фіксують різного роду 

відхилення, екстремальні - відображають ті явища і процеси, які 

виводять систему на грань життя, ставлять під питання її 

існування в колишній якості. 

Аналіз ситуацій досить успішно використовується не тільки 

як педагогічний метод, а і як ефективний метод аналітичних 

досліджень. Багато нових управлінських ідей з'явилося саме 

внаслідок написання та аналізу ситуаційних вправ. 
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18. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Чала К.М. 

Національний університет харчових технологій 

 

Однією із основних вимог до вищої освіти є вимога її сучас-

ності, що включає в себе уявлення про те, якою повинна бути су-

часна людина, людина-професіонал, яке її призначення, роль у 

суспільстві, яке замовлення на її освіту, які очікування від освіти у 

самої людини, суспільства. 

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації 

сучасного суспільства є інформатизація освіти - впровадження 

нових інформаційних технологій у систему освіти. 

Інформатизація навчально-виховного процесу передбачає 

широке використання у процесі вивчення навчальних предметів 

інформаційно орієнтованих засобів навчання на базі сучасних 

комп'ютерів і телекомунікаційних мереж. До них належать 

інформатизація системи управління навчальним закладом, 

створення баз даних та переробка інформації, участь у міжна-

родних проектах тощо. Широке застосування інформаційно-кому-

нікаційних технологій (програмоване навчання, експертні сис-

теми, мультимедіа, імітаційне моделювання, предметні комп'ютер-

ні уроки) сприяє реалізації особистісно орієнтованого підходу до 

учнів, поетапному засвоєнню знань, умінь і навичок [2]. 

Перспективним напрямком розвитку комп’ютерних засобів 

навчання  у вищих навчальних закладах є інформаційні системи на 
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основі штучного інтелекту. Серед них – програми навчання 

іноземним мовам; програми автоматичного доведення теорем, 

навчання розв’язування задач з фізики; навчальні експертні інфор-

маційні системи. Більшість цих програм можуть бути використані 

як у навчальному процесі,так і в практиці наукових досліджень. У 

їх побудові чітко структурована організація знання,яке закладене в 

основу. Працюючи з такою системою, студент не тільки 

знайомиться з новим навчальним матеріалом,а ще й має змогу 

проаналізувати способи репрезентації знання у галузі,яку він 

вивчає,що сприяє інтеграції та систематизації знань студента. 

На етапі створення експериментально-навчальних систем 

формується модель студента, потім у процесі функціонування цієї 

системи діагностується його знання на основі знань експертів у 

певній предметній галузі. У процесі роботи студента з системою 

фіксуються помилки і ускладнення,що виникають під час 

відповідей. У пам'ять комп’ютера заносяться відомості про 

знання, навички, помилки, здібності кожного, хто навчається. 

Система проводить аналіз результатів навчальної діяльності 

окремого студента, групи чи кількох груп, виявляє ускладнення іі 

типові помилки, надає рекомендації студенту та узагальнені 

результати викладачу, що дає змогу оптимізувати процес 

організації і керування навчальною діяльністю. Одержані дані 

дозволяють викладачам виявити ті розділи теми, які студенти 

засвоїли слабко, звернути особливу увагу на незасвоєний матеріал, 

провести корегування методик, навчальних планів і програм [1]. 
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Якщо студент опановує матеріал самостійно, 

використовується підсистема, яка містить засоби інтелектуального 

аналізу обсягу і структури знань, необхідних для організації  

навчального процесу і керування ним. До неї входять 

інтелектуальна консультативна програма, що реалізує 

інтерактивний діалог користувача з системою; контрольно-

діагностичний модуль, що дозволяє розрахувати і оцінити 

параметри суб’єкта навчання для визначення оптимальної 

стратегії і тактики на кожному етапі навчання. Актуальним 

завданням, яке розв’язується інтелектуальною навчальною 

інформаційною системою, є раціональне використання інформації 

про знання, вміння, можливості окремого студента. Система 

забезпечує взаємодію за схемою ―студент – інформаційна система 

– викладач ‖. Викладач завжди має змогу одержати інформацію 

про рівень сформованості у студента кожної навчальної операції. 

Ще однією превагою електронних видань порівняно з друко-

ваними є можливість їх інтерактивного оформлення. Всі фрагме-

нтти електронних видань, що моделюють процеси, можуть бути 

побудовані таким чином, що читач сам стає учасником події і в 

певних межах може впливати на їх перебіг, що зближує процес 

роботи з таким виданням із діловими іграми. Такого ефекту не 

можна досягти за традиційної форми подання інформації. 

Але жодна освітня технологія не може розглядатися як 

універсальна. Організація навчального процесу в сучасних умовах 

вимагає поєднання різних технологій, творчого підходу до 
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використання кожної з них, а також створення нових навчальних 

технологій. 

Сучасні технології навчання зорієнтовані на особистість, 

створення умов для її самовираження і саморозвитку. А прагнення 

постійно оптимізувати навчальний процес з урахуванням 

особливостей постіндустріального (інформаційного) суспільства 

зумовлює потребу в нових технологіях навчання. Реалізація цього 

прагнення збагатила педагогічну теорію і практику навчання 

такими технологіями, як особистісно орієнтована, групової 

навчальної діяльності, розвивального навчання, формування 

творчої особистості, навчання як дослідження, модульно-

рейтингового навчання та ін. 
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метод. посіб.] / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Ю. В. Бадюк. – 

Вінниця : ТОВ "Діло", 2006. – 296 с.  
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19. ДЕЯКІ ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ 

ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НА БАЗІ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE 

Шевченко І.Ю., канд. екон. наук 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 

 

Швидкоплинні умови функціонування суб’єктів господарю-

вання, які мають на даний момент стабільну тенденцію до ускла-

днення економічного середовища, значною мірою викликають не-

обхідність постійного підвищення кваліфікаційного рівня праців-

ників без їхнього відриву від виробничого процесу. В таких умо-

вах актуалізується питання повсякчасного впровадження заклада-

ми вищої освіти України дистанційного навчання як закономірної 

відповіді ВНЗ викликам всесвітніх глобалізаційних процесів. 

Згідно діючого Положення «Про дистанційне навчання», 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №466 

від 25.04.2013 р. [1] під дистанційним навчанням розуміється 

індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і 

способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 

основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 
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При цьому принципово важливим моментом організації 

дистанційного навчання в ВНЗ є вибір того віртуального 

середовища (тієї інформаційно-комунікаційної платформи), на 

базі якого буде здійснюватися розробка дистанційних курсів 

навчальних дисциплін. 

Як свідчать результати попереднього дослідження [2], у ході 

якого автором було охарактеризовано та порівняно програмно-

технологічні платформи, якими забезпечується створення 

спеціалізованого навчального середовища, в якому містяться 

дистанційні курси («Прометей 4.5», eLearning Server 4G, IBM 

Lotus Workplace Collaborative Learning та Moodle), на даний 

момент найбільш ефективним засобом дистанційного навчання 

студентів ВНЗ України є віртуальне середовище Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment) як найбільш 

економічне та доступне. 

Тому доцільним є виявлення основних прикладних аспектів 

розробки дистанційного курсу навчальної дисципліни на базі 

віртуального середовища Moodle, чим і визначається мета даного 

дослідження. 

У загальному вигляді процес розробки дистанційного курсу 

навчальної дисципліни на базі віртуального середовища Moodle 

зберігає стандартний алгоритм розробки дистанційного курсу, 

який, як було попередньо виявлено автором [3], містить такі 

етапи: 1) визначення цілей і завдань дистанційного курсу 

навчальної дисципліни, 2) підготовка та структуризація 
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навчального матеріалу, 3) підготовка медіафрагментів, 4) підбір 

літератури та гіперпосилань, 5) розробка системи контролю й 

оцінки рівня знань, 6) розробка календаря дистанційного курсу 

навчальної дисципліни, 7) завантаження матеріалів дистанційного 

курсу навчальної дисципліни у віртуальне навчальне середовище, 

8) запуск дистанційного курсу, 9) модернізація дистанційного 

курсу навчальної дисципліни за результатами апробації. 

Розробка дистанційного курсу навчальної дисципліни на 

базі віртуального середовища Moodle починається із заповнення 

інформації за посиланням «Установки» розділу «Управління», де 

вказуються повна та скорочена назва навчальної дисципліни, 

короткий опис дистанційного курсу (анотація чи резюме), 

обирається формат дистанційного курсу («формат-календар» чи 

«формат-структура»), визначається тривалість вивчення 

студентами дистанційного курсу навчальної дисципліни  

вказується кількість тижнів навчання або тем навчальної 

дисципліни, дата початку та закінчення реєстрації студентів у 

віртуальному середовищі для вивчення навчальної дисципліни, 

обираються настройки публічності  викладачем приймається 

рішення про доцільність відображення в навчальному середовищі 

інформації щодо звітів про роботу дистанційного курсу (коли 

кожен учасник може бачити перелік своїх минулих дій у 

віртуальному середовищі) та щодо оцінок студентів, обираються 

методи реєстрації учасників дистанційного курсу, визначається чи 

є дистанційний курс навчальної дисципліни метакурсом 
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(дистанційним курсом, у якому можуть реєструватися діючі 

учасники інших дистанційних курсів) [4]. У наступних розділах 

необхідно надати структурований матеріал дистанційного курсу 

навчальної дисципліни  конспекти лекцій, завдання до 

практичних занять і самостійної роботи, завдання до контрольних 

робіт і перелік контрольних питань, презентації, аудіо- та 

відеоматеріали навчальної дисципліни. 

Важливим моментом розробки дистанційного курсу 

навчальної дисципліни на базі віртуального середовища Moodle є 

вибір його формату, який, як зазначалося вище, може мати вигляд 

календарю (формат «по тижням») чи структури (формат «по 

темам»). Так, при використанні формату-календарю, дистанційний 

курс навчальної дисципліни буде розбитий на частини по 

календарним тижням, що є доволі жорсткою ієрархією тем 

навчальної дисципліни та занять і є доцільним виключно для 

закінчених дистанційних курсів, розрахованих на вивчення 

дисципліни в певний регламентований проміжок часу. Тому більш 

універсальним є використання формату-структури, при якому 

дистанційний курс навчальної дисципліни розбивається по темам 

без прив’язки до певного проміжку часу [5]. Втім, у разі 

необхідності викладачем може змінюватися формат дистанційного 

курсу навчальної дисципліни з формату-календарю на формат-

структуру і навпаки, що також є безперечною перевагою 

програмно-технологічної платформи Moodle. 
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Значною мірою повнота та ефективність використання 

можливостей віртуального середовища Moodle залежить від 

коректної роботи учасників системи дистанційного навчання з 

базовими та додатковими елементами середовища. При цьому, 

базовими елементами навчального середовища є такі як: 

«завдання» (елемент, що містить задачу до вирішення, яка 

ставиться викладачем студенту), «форум» (елемент, що забезпечує 

спілкування учасників дистанційного курсу між собою у форматах 

«викладач-студент» і «студент-студент»), «семінар» (елемент, 

який передбачає не лише виконання студентом власного наданого 

викладачем завдання, а й оцінку ним якості виконання завдань 

іншими студентами), «тест» (елемент, що забезпечує контроль 

рівня оволодіння студентами матеріалом навчальної дисципліни в 

он-лайн режимі та передбачає автоматичну перевірку вірності 

виконання студентами контрольних завдань), «заняття» (елемент, 

що забезпечує поступове надання викладачем студенту частин 

матеріалу навчальної дисципліни для вивчення), «чат» (елемент-

аналог «форуму», який передбачає обов’язкове одночасне 

знаходження учасників дистанційного курсу в он-лайн режимі), 

«опитування» (елемент, що забезпечує здійснення викладачем 

поточного контролю рівня оволодіння студентами певною 

частиною навчального матеріалу), «глосарій» (елемент, що 

містить перелік ключових термінів і понять, які використовуються 

в дистанційному курсі навчальної дисципліни), додатковими  

«анкета» (стандартний елемент, що містить попередньо 
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розроблені питання для збору інформації щодо проходження 

студентами дистанційного курсу та визначення особливостей 

психологічної взаємодії між його учасниками), «робочий зошит» 

(елемент, що може бути дистанційним аналогом конспекту 

лекцій/контрольної роботи/реферату студента), «книга» (елемент, 

що являє собою багатосторінковий навчальний матеріал 

дисципліни), «діалог» (елемент-аналог «форуму» чи «чату», який 

забезпечує комунікацію лише між двома учасниками 

дистанційного курсу), «SCORM» (елемент, що дає змогу 

викладачеві включати до матеріалів навчальної дисципліни файли 

SCORM і AICC), «Wiki» (елемент, що забезпечує сумісну роботу 

студентів над виконанням спільного завдання) та інші [4]. 

Остаточний перелік елементів дистанційного курсу навчальної 

дисципліни формується викладачем і додається ним в режимі 

редагування через той же розділ «Управління» за допомогою вікна 

«Додати елемент курсу». Зрозуміло, що від того наскільки 

коректно (чітко та зрозуміло) викладачем буде сформований 

перелік елементів дистанційного курсу, значною мірою залежить 

ефективність вивчення навчальної дисципліни студентами. 

Таким чином, дослідивши деякі прикладні аспекти розробки 

дистанційного курсу навчальної дисципліни на базі віртуального 

середовища Moodle, можна зробити висновок про нагальну 

необхідність у сучасних умовах забезпечення підготовки 

викладачів у напрямку роботи з інформаційними технологіями (у 

тому числі програмно-технологічними платформами), адже, як 
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бачимо з вищезазначеного, значною мірою повнота та якість 

засвоєння студентом навчального матеріалу залежить від того 

наскільки коректно викладачем буде організований дистанційний 

курс навчальної дисципліни. 
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20. ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-

МЕТОДІВ 

Якимчук Т.В., 

НУХТ м. Київ, Україна 

 

Кейс-метод (від англ. слова case – випадок) – це метод 

ситуаційного навчання, який передбачає розгляд та аналіз 

ситуацій, що мали місце в практиці господарювання підприємств 

різних галузей, або ситуацій, що були придумані з урахуванням 

особливостей діяльності підприємств та існуючих умов їх 

функціонування. Головна мета застосування кейс-методів у 

навчальному процесі ВНЗ – навчити студентів, використовуючи 

набуті теоретичні знання, вирішувати конкретні неструктуровані 

проблеми, з якими вони можуть стикнутись у реальному житті, як 

майбутні дипломовані спеціалісти певної галузі знань.  

В Україні використання кейс-методів стало поширюватись у 

другій половині 90-х років ХХ ст. [2, с. 277]. На сьогоднішній день 

все більше науковців та освітян говорить про доцільність 

використання кейс-методів у навчальному процесі для підвищення 

рівня якості освіти. Адже, одним з основним факторів недоста-

тньої задоволеності якістю наданої освіти як серед студентів, так і 

серед потенційних роботодавців є відірваність теорії від практики: 

теоретично обізнані молоді фахівці не завжди спроможні одразу 

вирішити поставлені перед ними практичні проблеми реальних 

підприємств. Для ліквідації цього недоліку у навчальному процесі 
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і рекомендують аналізувати минулий досвід підприємств, 

розглядати альтернативні можливості виходу зі складної ситуації, 

описаної в кейсі, вчитись приймати необхідні управлінські рішень 

для вирішення та уникнення проблем певного кейсу. 

Кейс-методи можуть використовуватись як під час 

лекційних, так і на практичних заняттях. На лекціях в силу різних 

причин дещо складніше залучити студентів до активної участі у 

розгляді кейсу [1], а тому досить часто лектору доводиться 

обмежуватись наведенням реальних прикладів для пояснення або 

закріплення теоретичних положень з лекційного матеріалу. 

На практичних заняттях ситуація інакша, так як студенти 

усвідомлюють необхідність своєї активної участі у вирішенні 

поставлених завдань з метою отримання бажаної кількості балів. 

Це пов’язано з тим, що крім іншим цілей, кейс може бути 

використаний для оцінки рівня засвоєних теоретичних знань та 

можливості їх використання на практиці. Варто зауважити, що 

робота з кейсами, рівень активності та зацікавленості студентів 

під час його розв’язання в значній мірі залежить від майстерності 

викладача організовувати роботу групи. Безперечно, є й інші 

фактори, які впливають на ефективність роботи студентів на 

практичному занятті в процесі розв’язання кейсу, проте саме на 

викладача покладена відповідальність: 

- за стимулювання студентів до участі у обговоренні 

різноманітних питань; 
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- за створення умов, в яких студенти змогли б поділитися 

власним досвідом, ідеями, знаннями;  

- за спрямування студентів до критичного мислення, аналізу 

та пошуку рішень кейсу з використанням теоретичних знань. 

Використання кейс-методів на практичних заняттях має як 

переваги, так і недоліки. В табл. 1 на основі власного досвіду 

застосування кейсів для вирішення конфліктних ситуацій в межах 

вивчення дисципліни «Конфліктологія» та для оцінки знань 

студентів ми узагальнили переваги і недоліки використання кейс-

методів у навчальному процесі. Умовно роботу над кейсом ми 

поділити на чотири етапи (підготовка до практичних занять, 

робота над розв’язанням кейсу в аудиторії, оцінювання та 

отриманий результат) і на кожному етапі вказали основні недоліки 

і переваги використання кейс-методів (табл. 1) з рекомендаціями 

як ліквідувати або мінімізувати на практичних заняттях негативні 

прояви у роботі студентів внаслідок застосування кейсів. 
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Переваги та недоліки використання кейс-методів  

на різних етапах роботи з кейсом                                                  Таблиця 1 
Етап роботи 

з кейсом 

Недоліки Переваги Рекомендації 

1 2 3 4 

Підготовка 

до 

практичних 

занять 

- вимагає додаткових 

зусиль та 

самоорганізації 

студента 

- не здатність всіх 

студентів виокремити 

сферу самостійних 

досліджень 

- студент має 

можливість поглибити 

знання про середовище 

функціонування 

підприємства, 

дослідити досвід 

вирішення подібних 

проблем 

конкретизувати 

питання, які 

виносяться на 

самостійне 

дослідження  

Робота над 

розв’язанням 

кейсу в 

аудиторії 

- студент може 

вирішити проблему 

кейса ситуативно без 

теоретичної бази і 

розуміння 

особливостей 

діяльності 

підприємства 

- низький рівень 

активності студентів 

без попередньої 

підготовки до заняття 

- пошук єдиної 

правильної відповіді 

- обмін знаннями, 

ідеями, досвідом у 

випадку ретельної 

підготовки всіх 

студентів 

- можливість розвивати 

мислення, інтуїцію 

менеджера 

 

питання 

необхідно 

сформулювати 

таким чином, 

щоб теоретичне 

підґрунтя 

прийнятих 

рішень було 

озвучене у 

відповіді  

Оцінювання  - складність оцінити 

індивідуальний внесок 

кожного студента у 

загальноприйняте 

рішення (під)групи 

- суб’єктивність 

самостійного 

оцінювання 

студентами 

одногрупників 

- можливість 

використання 

оцінювання для 

стимулювання 

взаємодії студентів у 

групі  

- можливість 

самостійного розподілу 

балів між студентами 

групи 

чітко 

сформувати 

шкалу 

оцінювання з 

урахуванням 

посилань на 

теоретичні 

положення, 

роботу в групі 

тощо 

Отриманий 

результат  

- важко оцінити і 

перевірити набуті 

вміння вирішувати 

практичні завдання 

- формування 

стереотипної 

поведінки у подібних 

до кейса ситуаціях 

- розуміння 

взаємозв’язку теорії та 

практики, 

- набуття навиків 

вирішення практичних 

проблем у діяльності 

підприємства  

 

 

 

 

 –  
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Врахувавши основні переваги та недоліки використання 

кейс-методів, нами було зроблено наступні висновки. Під час 

проведення практичних занять доцільно поєднувати різні методи: 

вивчення теоретичних основ вимагає використання традиційних 

методів навчання, а для їх закріплення доречно використовувати 

кейс-методи. Таке поєднання методів дозволить сформувати базу і 

набути практичних навиків у вирішення реальних ситуацій. 

В подальшому в рамках дослідження питань використання 

кейс-методів необхідно створити кейси з урахуванням всіх 

рекомендацій та направити зусилля на удосконалення організації 

роботи над кейсом в аудиторії. 
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СЕКЦІЯ 2  

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

1. THE IMPLEMENTATION OF E-LEARNING IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Bozhok N.O., English teacher 

National University of Food Technologies 

 

The Internet has fundamentally changed the practice of teaching 

and learning during the last ten years, especially in colleges and 

universities that are well equipped with new technology. The 

development of the European higher education is connected with the 

comprehensive modernization in all areas of learning, research and 

innovations, and improving the coordination, flexibility and adaptation 

to the needs of society. As a result of this process, the new paradigm of 

modern higher education incorporates primarily the requirement for 

informatization of education as an important factor for its development. 

In response to the informatization of education, online learning is being 

implemented more and more frequently in higher education, creating 

new and exciting opportunities for both educational institutions and 

students. It is difficult to find a commonly accepted definition to ―e-

learning‖. According to Dublin (2003) and Oblinger and Hawkins 

(2005) there is even no common definition. Dublin states that one of 
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the myths about e-Learning is that ―everybody knows what you mean 

when you talk about e-Learning: however, the term e-Learning means 

different things to different people‖ [1].  

According to Oblinger and Hawkins (2005), e-learning means 

that ―an entire course and all the interactions between faculty and 

students are online‖. Dublin states that ―e-Learning is ―computer-based 

training delivered over Intranets and the Internet e-Learning is ―the 

delivery of a learning, training or education program by electronic 

means. In the opinion of Stockley ―e-learning involves the use of a 

computer or electronic device (e.g. a mobile phone) to provide training, 

educational or learning material‖. Singh gives more comprehensive 

definition of e-Learning, he considers that ―this term covering a wide 

set of applications and processes, such as Web-based learning, 

computer-based learning, virtual classrooms, and digital collaboration. 

It includes the delivery of content via Internet, intranet/extranet 

(LAN/WAN), audio- and videotape, satellite broadcast, interactive TV, 

CD-ROM, and more‖ [1]. 

The use of online technologies in education can take many forms 

and assume many different roles in educational settings. Harmon and 

Jones (1999) describe five levels of Web use in schools, colleges, and 

corporate training: (a) informational, (b) supplemental, (c) essential, (d) 

communal, and (e) immersive. Each level represents the relative 

amount of online-related course content and the level of reliance on the 

course Web site to deliver instruction. In other settings, use of the Web 

and online materials usually extends from instances where online 
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learning supplements the teaching setting, through instances where it is 

used in ways which are essential to learning (mandated parts of the 

environment) to more contemporary forms where the totality of the 

learning is though online access [4]. 

To introduce e-learning in higher education one must distinguish 

the following steps. 

- Pre-initiation and initiation, in which activities are mainly 

bottom-up experiences.  

- Implementation, in which a more strategic approach is 

developed.  

- Institutionalization, in which the change becomes 

institutionalized and becomes an integral part of the core processes in 

higher education institution. 

As a conclusion, we would like to state that online learning is a 

part of higher educational system. The study of online learning has 

shown that it allows enhanced knowledge, economy and flexibility of 

access from anywhere and usually at anytime, it creates challenging 

activities that enable learners to link new information to old, acquire 

meaningful knowledge, and use their metacognitive abilities. At the 

same time, it requires commitment accompanied with resources and it 

must be done right (online learning materials must be designed 

properly, with the learners and learning in focus). So, a shared 

responsibility among the higher educational establishments, instructors 

and students will lead to effective and meaningful e-learning 
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experiences, positive outcomes extend beyond success in specific 

courses and programs to facilitate lifelong learning and discovery. 
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2. INDIVIDUAL APPROACH TO STUDENT’S  

COMPUTER-AIDED LEARNING  

Cherednichenko Galyna, PhD, 

Shkolna Olena, post-graduate student 

National University of Food Technologies 

 

It is well known that individual student’s attention is an essential 

component of effective education. Experienced teacher focuses on 

individual characteristics of students, which include psychological 

characteristics, and seeks an individual approach to each student. But 

what about a computer-aided learning, where direct  student-to-teacher 

communication is minimized? For instance, the computer-aided 

learning is designed for self-tuition or for distance education. There are 

many electronic teaching tools, that apply individual approach to 
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students by considering student’s educational level or intelligence level 

(IQ). We also propose to take into account psychological factors of a 

person [1]. 

To consider of student’s psychological factors in the process of 

developing electronic teaching aids is necessary to know psychological 

student’s characteristics and selection of the adaptive  presentation of 

educational material. So one way to achieve this goal is to use the 

model of psychological student’s characteristics based on types of  

thinking. Four types of  thinking are shown in the model, they are 

visual-imagery, verbal-logical, abstract-symbolic and domain-effective. 

Each of them require special way of educational material presentation 

(Table) [2]. 

Table  

Types of thinking  New information is 

stored in the form 

of 

Recommended form of  

Verbal-logical Concepts Verbal form 

Abstract-symbolic Structures and 

formulas 

Logical and structural tools 

Domain-effective Set of actions Interactive communication 

Visual-imagery Images Visual tools and animation 

This method will help better apply individual approach to 

students computer-aided learning and compensate absence of direct 

student-to-teacher communication. 
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3. MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

Gryshchenko O.V., candidate of Philological Sciences, 

National University of Food Technologies 

 

The development of society, innovative technologies, new 

standards and changes in the educational process enabled the 

formulation of new priorities in training of different specialists. The 

existing educational system is oriented to methods of active learning, 

the role of individual learning and self-study, distance learning, 

computer and Internet-aided learning, etc. 

Accordingly, various types of modern education emerged: 

distance learning, electronic learning, online education, resource-based 

learning, virtual education, technology-based learning, flexible 
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learning, active learning, digital learning, blended learning, web-based 

learning, computer-aided learning, etc. 

Nowadays different distant learning technologies are widely 

spread. They have brought a great impact on all aspects of education, 

optimized the teaching process and influenced the learning process 

immensely. MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) is among them. It is called ―a learning platform‖ which 

is designed to provide teachers, administrators and students with a 

secure, advanced and integrated system of effective personalized 

learning environment. This teaching and learning system is oriented to 

creation of sites for online learning. It has already been translated into 

many languages including Ukrainian, so it is multilingual, and it 

operates in more than 200 countries around the world. This technology 

is apt for students of different abilities and demands; it promotes self-

education, individual learning and research; helps to change students’ 

attitude towards learning; leaves no room to subjectivity; changes 

―teacher – student‖ relationships and has a significantly positive effect 

on the educational process and its participants. Its main principles are 

flexibility, personalization, adaptability, interactivity and privacy. 

As a modern educational system, MOODLE has a lot of advanta-

ges for all educational process participants. Students recognize their 

individual responsibility for their learning; they learn to manage time 

and work; they get higher self-esteem; they can work at their own pace 

and at any time; students can work on their own, make decisions, 
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devote more time and attention to the aspects they consider to be 

important; they are provided with all necessary resources; etc. 

The benefits to teachers and the teaching process are:  

- educational process is personalized, so individual approach 

to each student can be applied;  

- more ―teacher – student‖ interaction and communication;  

- feedback from every student;  

- no classroom-time restrictions;  

- language limitations are excluded;  

- more students’ cooperation and collaboration;  

- easier to control, support and forward students’ work; 

- possibility to involve students to participate in problem-

solving activities rather than in memorizing material; 

- opportunities to organize and hold seminars, lectures, 

online conferences (webinars) on a real-time basis; 

- a teacher is more a helper, an instructor and a coordinator 

and less a supervisor and an assessor; etc. 

Thus, modern educational technologies combined with effective 

traditional teaching methods provide efficient teaching and challenging 

learning, can stimulate students’ cognitive and learning activity, and 

enhance the whole educational process. 
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4. ENGINEER GRAPHICS TEACHING: PROBLEM OF 

DRAWING STANDARDS FOR POST-USSR STATES 

Kornuta V.A., Pryhorovska T.O., Kornuta O.V. 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

 

Engineering graphics is the primary medium for communicating 

design concepts and is an important tool for analyzing engineering 

problems. Engineering graphics is one of the important factors of basic 

engineering skills and knowledge formation. It is well-known, that 

engineering drawing is an important mean of communication between 

engineers, technicians and professionals involved in design and 

production. Such uniformity is reached by the standardization and 

unification of drawing. ―Engineering graphics‖ course objective is 

providing visualization about the objects and technical proficiency of 

engineer graphics. Topics covered the orthographic projection, 

isometric sketching, auxiliary and section views as well as 

dimensioning and working drawings. 

The objective of this article is the problem is drawing standards 

teaching, based on experience of Ivano-Frankivsk National Technical 

University of Oil and Gas (Ukraine), which is the basic University of 

oil/gas prospecting, exploration and transporting of Ukraine. So, today 

we have the problem of necessity to present information about two 

differ group of technical drawing standards: actual in post-USSR states 

and Ukraine in particular (USDD standards) and actual at other states 

(for instance, ANSI-standards). It means that information scope of 
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―Engineer Graphics‖ enlarged twice with no changing of academic 

hours number. 

Drawing Standards teaching as a part of ―Engineer and 

Computer Graphics‖ course: IFNTUOG experience. First of all, it 

worth mention, curricular of subjects, teaching at state universities of 

Ukraine, is regulated by the ministry of education and science 

recommendations. But number of academic hours and detail syllabuses 

for every subject are developed by relevant departments and approved 

by graduating departments. The course "Descriptive Geometry, 

Engineering and Computer Graphics" consists of two modules. 

Students study part "Descriptive Geometry" during first semester and 

module "Engineering and Computer Graphics" – during the second 

one.  So, curricular of ―Engineer and Computer Graphic‖ for students 

major in oil/gas prospecting include 18 hours of lectures, 36 hours of 

practical works and 18 hours of labs, 2 individual works. 

Syllabuses for all students (Ukrainian and/or foreign students, 

taught in English or Ukrainian) major in oil/gas prospecting, is the 

same. So, there are some problems in universities of ―Descriptive 

Geometry, Engineer and Computer Graphics‖ course teaching. Thus, 

usually there are no essential problems in teaching descriptive 

geometry in English, because this subject, in essence, is an 

international discipline, and not based on national standards system of 

any state. All teaching materials (lectures, workbooks, books of 

graphical problems, methodical instructions for graphical woks, etc.) 

are translation into English of the relevant ones, developed for 
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Ukrainian students studying. It should be mentioned that the developed 

materials do not differ significantly from ones, developed in English-

speaking states. So, there are no problems with the translation of 

descriptive geometry terms.  

But for another part of course- module "Engineering and 

Computer Graphics" - situation is contrarian and very complicated, 

because Ukrainian terms and definitions of engineering graphics, which 

based on the Unified System of Design Documentation (USDD) 

standards, are not always possible to translate clearly and correctly into 

English. This system of standards was developed in USSR and today is 

actual for post-USSR states. Ukraine national standards, based on the 

standards of  the former USSR, are different from drawings standard, 

actual for the United States and European states (for example- ANSI-

standards). In particular, examples are - drawing sheet formats, title 

blocks and their completing, hatching, drawing symbol system, views 

placing, dimensioning, roughness, etc. Besides, such topics as 

projection drawing, thread and thread joints marking, lettering, 

sketching, assembly drawings and design documentation execution 

differ significantly in Ukraine and in English –speaking states (table 1). 

Since, as it was mentioned above, foreign students study by the same 

syllabuses as Ukrainian ones, so studying of drawing standards, actual 

in English-speaking states, was not provided. So, directing student to 

working with standards, we observe complete lack of English versions 

of actual standards and some relevant drawing terms. It is one of the 

main problems in this subject teaching. The department of Engineering 
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and Computer Graphics of Ivano -Frankivsk National Technical 

University of Oil and Gas developed ―Engineering and Computer 

Graphics‖ course by the actual Unified System of Design 

Documentation and teach it into English translation, which is a 

compromise decision. 

Table. - Brief comparing of standards 

ANSI USDD (ISO) 

Layout of drawing sheet 

  

Orthographic Projections 
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size and location dimensions 

 
 

Hatching 

 

Steel, cast iron, cooper and its 

alloys, aluminum  its alloys 

 

Metal  

 

Lead, zinc, tin, white metal 

 

Non- Metal 

Metric screw thread 
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Problem of drawing standards teaching is linked with the 

problem of CAD teaching. Drawing Editors – such as Kompas, 

AutoCAD provide embedded drawing standards (for instance- 

dimensioning, types of lines, title blocks, etc.) and have embedded 

libraries of standardized details like fasteners. Sense of computer 

lessons is graphic editors (Kompas, AutoCad) studying. These labs cover 

the fundamentals of technical drawing and introduces to computer-

aided design (CAD) with a focus on mechanical applications. Students 

study ―Kompas‖ as a part of ―Engineering and Computer Graphics‖ 

course. Topics include geometrical drawing, spatial modeling and 

embedded libraries usage. AutoCad is studied as a part of another course. 

 ―Engineering Graphics‖ course is an introductory course, as a 

rule, is one of the first compulsory courses, which make the idea of 

engineering activity. This idea includes a wide range of tasks and duties 

of the engineer, and the application of disciplinary knowledge to solve 

these tasks.  The course provides the personal and interpersonal skills 

acquisition that is necessary to prepare students to gain experience of 

creation of complex products, processes and systems. For example, the 

decision of tasks in small groups, can prepare students for work in larger 

teams. 

This course aims to stimulate interest and increasing motivation of 

the students for engineering activities, focusing their attention on the 

practical use of the relevant principal disciplines. 

Experience of IFNTUOG shows, what students should have 

information about technical standards (and drawing standards in 
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particular): ISO, USDD and ANSI, despite of lack of teaching hours for 

―Engineer and Computer Graphics‖ course. That’s why we had a 

problem of studying intensification and stimulation student’s 

motivation by different means.  

This information is presented on every lection in a form of 

standards. Increasing of information scope leads to lecture’s structure 

changes, student’s individual work increasing, needs more 

preparedness of teacher and different means of visualization and 

knowledge digestibility usage, development tasks and problems 

relevant to future work tasks. 

 

 

5. IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES INTO THE 

EDUCATIONAL PROCESS TO IMPROVE EFFICIENCY 

Omelchenko K., PhD, senior lecturer 

National University of Food Technologies 

 

The information of a modern society is actively reflected in 

educational process. Currently it is not possible to imagine educational 

process without the introduction and implementation of new 

educational technologies in it. 

Educational technology is the effective use of technological tools 

in learning. As a concept, it concerns an array of tools, such as media, 

machines and networking hardware, as well as considering theoretical 

perspectives for their effective application.  
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Educational technology is not restricted to high 

technology. Nonetheless, electronic educational technology has 

become an important part of society today. 

Nowadays modern educational technology includes:  

1. Computer technologies: multimedia learning, computer-

based instruction and training, computer managed instruction, 

computer-assisted instruction or/and computer-aided instruction; 

2. Internet technologies: e-learning, networked 

learning, virtual learning environments, internet-based training, web-

based training, online education, virtual education; 

3. Learning technologies: instructional 

technology, information and communication technology in education, 

technology-enhanced learning, flexible learning, personal learning 

environments, digital education.  

Today, these approaches should be clear to all participants in the 

educational process and used in everyday teaching. 

It is important to add that, lecturers have gaps in understanding 

the appropriate uses of technology in a learning environment. Similar 

to learning a new task or trade, special training is vital to ensuring the 

effective integration of classroom technology. Therefore, an important 

task in attracting new technologies in education is to conduct training 

courses for lecturers. 

The current state of social development, one of the features of 

which is multiple increasing of data flows, is forcing us to formulate 

http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Networked_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Networked_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Networked_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communication_technologies
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_learning_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_learning_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_learning_environment
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fundamentally new priorities in training of high school specialists, 

including economical.  

In our opinion, is particularly important to use these methods in 

the study of economic science. They are important and multifaceted, 

because understanding of students of economic problems and processes 

can enable them to make informed economic decisions and gain 

influence on the economy in the future.  

Also educational technology can includes numerous types of 

media that deliver text, audio, images, animation, and streaming video, 

and includes technology applications and processes such as audio or 

video tape, satellite TV, and computer-based learning, as well as local 

intranet/extranet and web-based learning. Information and communica-

tion systems, whether based on either local networks or the Internet in 

networked learning, underlie many e-learning processes. 

Educational technology and e-learning can occur in or out of 

the classroom. It can be self-paced, asynchronous learning or may be 

instructor-led,synchronous learning. It is suited to distance learning and 

in conjunction with face-to-face teaching, which is termed learning.  

Important to note, that education institutions should be provided 

with "virtual offices". A Virtual Learning Environment, also known as 

a learning platform, simulates a virtual classroom or meetings by 

simultaneously mixing several communication technologies. For 

example, web conferencing software such as training enables students 

and instructors to communicate with each other via webcam, 

microphone, and real-time chatting in a group setting. Participants can 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Communication_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Communication_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Networked_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Classroom
http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Distance_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Learning_Environment
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raise hands, answer polls or take tests. Students are able to whiteboard 

and screencast when given rights by the instructor, who sets permission 

levels for text notes, microphone rights and mouse control. 

Alternative could be the presence of virtual whiteboards in 

classrooms, mobile devices, webcams, whiteboards, screencasting and 

other equipment, necessary for effective learning process. 

Technologies can be helpful but they are not a cure for every 

problem. You have to know how to use multimedia and to know that 

you need some understanding of biological processes going on in our 

brains. Educational trends have to be skillfully linked to the learning 

process. Technology are very helpful on condition that we’re not going 

to use it to replace our interactions with students.  

 

 

6. ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN 

EDUCATIONAL PROCESS 

Valchuk K.I. 

National Technical University  

of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 

 

Today we observe a rapid increase of information technology's 

role significance in our life. A modern society is involved in a general 

historical process called informatization. This process expects a global 

accessibility of information resources for each citizen, penetration of 

information technologies in scientific, industrial, public sphere and a 
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high quality of information services. Processes dependent on 

informatization of society promote an acceleration of scientific and 

technological progress, intellectualization of all kinds of human 

activities as well as creation of new social information environment, 

providing a development of person`s creative potential. 

One of the most foreground directions of the informatization 

process of modern society is an educational informatization represented 

as a system of methods, processes, software and hardware tools 

integrated in order to assemble, treat, spread and use information in the 

interests of its consumers. The goal of informatization is a global 

intensification of intellectual activity by using new information 

technologies: computer and telecommunication. 

The most precious educational worth of information technologies 

is that they allow creating an immeasurably more vivid multisensory, 

interactive environment of education with almost unlimited potential 

opportunities available for teacher and student. Unlike common 

technical tools of education, information technologies allow sating 

student with big amount of knowledge as well as cultivating their 

intellect, creativity facilities, ability to purchase new knowledge by 

themselves, working with different information resources 

In conditions of education modernization the idea of students` 

independent creative thinking strengthening, their individual 

orientation, increasing of activity component in education, finds more 

and more followers. An activation of the education process, based on 

using of new pedagogical technologies such as information 
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technologies, plays an important role in providing of its efficiency. The 

necessity of searching for new pedagogical technologies is caused by 

next contradictions: 

• Between motivation and stimulation of students` learning 

• Passive contemplative and active reforming kinds of 

educational activity; 

• Psychological comfort and discomfort; 

• Breeding and educating 

• Standard of education and individual personal 

development 

• Subject-subjective and subject-objective relationships 

While working with learning material PC provides teacher with 

different assistance which is both a simplification of search for 

necessary data during creating new manuals by using reference and 

information systems and its decoration (texts, figures, graphs), 

furthermore analyzing of existing works. 

Automatic analyze, selection and forecasting of effectivity of 

learning materials are important courses of using computer as a tool for 

information support of pedagogue`s activity. With these innovations 

teacher can select an appropriate material (compose lexical and 

grammar minimums, select texts and exercises) and analyze text or 

even more the whole schoolbooks. 

What about student, a computer may execute numeric functions 

such as:  

1. Teacher; 
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2. Expert; 

3. Activity partner; 

4. Activity tool; 

In conclusion, perspective system of education should take in 

consideration main challenges of the XXI century and dependent 

problems of the person in modern and future society. A transfer to the 

new educational conception, which should become a foundation 

required by prosperous education system of XXI century conditions, 

consists of such important courses as  

- Fundamentalization of education at all of its levels;  

- Realization of conception of future education;  

- Broad usage of methods of innovation and developmental 

education based on involving of perspective information technologies;  

- Increasing of accessibility of qualitative education by the 

development of distance learning systems and information support of 

education process tools by modern information technologies. 
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7. РОЛЬ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 

СИСТЕМІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

Балаховська Ю.М., асистент,  

Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 

 

Новий підхід у викладанні філологічних дисциплін вимагає 

від учителя працювати у творчому режимі, нестандартних напря-

мах, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, спря-

мовувати роботу на розвиток творчих можливостей учнів, їхніх 

талантів. Важливого значення набуває володіння словом. Сучасна 

школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на 

ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у 

суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до 

самореалізації, а сучасний учитель це далеко не урокодавець. Це 

креативна особистість, носій гуманітарної культури, морально-

етичних і культурно-естетичних цінностей, дослідник, менеджер, 

психолог, мудрий наставник, здатний до ефективної роботи за 

фахом на рівні світових стандартів.  

Завдання і зміст літературної освіти в сучасній школі 

визначають характер методів навчальної роботи з цього предмета. 

Добір методів для вивчення певних тем, передбачених програмою 

з літератури, залежить від змісту й мети виучуваного матеріалу. 

Звичайно, перевага надається тим, які найбільше пов’язують 

навчання з життям, залучають учнів до самостійної практичної 
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діяльності. Сьогодні нашою школою активно використовуються 

перевірені практикою технології західної методичної науки. Серед 

них варто виділити метод проектів. 

Метод проектів – це «організація навчання, за якою учні на-

бувають знань і навичок у процесі планування й виконання прак-

тичних завдань – проектів» [1, с.205]. Мета педагогічної технології 

«Метод проектів» полягає в стимулюванні інтересу учнів до виз-

наченої проблеми, оволодіння необхідними знаннями і навичками, 

а також організації проектної діяльності щодо вирішення про-

блеми для практичного застосування отриманих результатів.  

Робота над проектом включає в себе усвідомлення учнем 

мети, оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу 

за планом, підсумок у вигляді письмового звіту [5, с.149]. Крім 

того, завдяки проектуванню на уроках української літератури учні 

вчаться ще й передбачати можливі результати своєї роботи, 

використовувати різні джерела інформації (матеріали преси, 

літературні твори, дослідження літературознавців); самостійно 

шукати і накопичувати матеріал; аналізувати і зіставляти 

різноманітні факти; доводити власні думки; створювати матеріаль-

ні носії проектної діяльності (газета, сценарій, журнал). 

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на 

самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову), яку 

вони виконують упродовж чітко визначеного часу. Результати 

проектів повинні бути «відчутні»: якщо це теоретична проблема, 
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то конкретне її рішення, якщо практична – конкретний результат, 

готовий до впровадження [5, с. 150]. 

Проектна технологія передбачає використання педагогом 

сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, 

засобів. Використовуючи метод проектів під час уроків, учитель 

виконує такі завдання: 1) передати учням суму тих чи інших 

знань, навчити школярів здобувати ці знання самостійно, 

застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних 

завдань; 2) сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, 

тобто здатності працювати в різноманітних групах, виконуючи 

різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо); 3) 

розширити коло спілкування дітей, знайомити з іншими 

культурами, різними поглядами на одну проблему; 4) прищепити 

учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати 

необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних позицій, 

висувати різні гіпотези, уміти робити висновки [5, с. 151]. 

Уміння використовувати метод проектів – це показник висо-

кої кваліфікації, прогресивності професійної діяльності вчителя, 

спрямованості на творчий розвиток учнів. Реалізація методу прое-

ктів на практиці веде до зміни позиції вчителя. З носія готових 

знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності 

своїх учнів. Змінюється психологічний клімат у класі, оскільки 

вчителеві доводиться переорієнтовувати свою навчально-виховну 

роботу і роботу учнів на різні види самостійної діяльності школя-

рів, на пріоритет діяльності дослідницького, творчого характеру. 
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Педагог організовує для учнів вільну діяльність, пов’язану з 

реальним навколишнім світом, тому він повинен не лише добре 

знати свій навчальний предмет, а й бути компетентним в інших 

галузях науки. Учитель повинен добре знати учнів, їхні можливо-

сті, інтереси, бажання. Його психологічна грамотність і компетен-

тність важливі для організації проектної діяльності школярів. 

Важливу роль відіграють креативні здібності вчителя, його 

творчий потенціал. Від педагога очікують не тільки досконалого 

володіння предметом, який він викладає, а й володіння педагогіч-

ною психологією, мистецтвом акторської майстерності. Учитель 

впливає на учнів яскравістю власної індивідуальності. У цій 

технології дуже важливою є «самоцінність особистості» [5, с. 157]. 

В.А. Нищета зазначає, що в умовах реформи сучасної освіти, 

утвердження особистісно зорієнтованого, проектного, підходів до 

навчання учнів учитель повинен володіти такими якостями:  

1) професійні: знання предмета діяльності; віра в потенційні 

можливості дитини; здатність створювати толерантні стосунки; 

педагогічна передбачливість;  

2) особисті: високий рівень соц. відповідальності; прагнення 

до самоосвіти; оптимізм; почуття гумору; креативність мислення;  

3) творчі: креативність; інтуїція; оригінальність; [4, с. 21] 

З метою досягнення позитивних результатів у запровадженні 

методу проектів кожен педагогічний колектив має пройти через 

багаторівневу систему підготовки педагогічних працівників: 

інформаційну (теоретична підготовка), організаційно-практичну 
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(закріплення та апробація на практиці), рефлексивну (осмислення і 

творчий аналіз учителями результатів експериментальної роботи), 

корекційну (поповнення знань та практичних навичок учителів, 

необхідних для подолання труднощів, що виникли), методологгі-

чну (підготовка педагогів-«тренерів», які можуть навчати інших). 

У системі шкільних дисциплін особливе місце посідає 

українська література. Метод проектів на уроках літератури має 

розглядатися як реалізація проблемного навчання. Проектна 

технологія на уроках української літератури дає змогу 

застосовувати активні й інтерактивні методи орієнтації учнівської 

молоді на духовні цінності українського народу [4, с. 39]. Важлива 

роль у цьому належить учителеві. Адже від умілого використання 

вчителем літератури методу проектів (як і інших традиційних та 

нетрадиційних методів) залежить виконання навчальних завдань і 

розвиток творчих здібностей учнів. Цей метод допомагає 

вирішити низку важливих питань: «як підвищити читацьку 

активність учнів, яким чином перетворити процес читання на 

частину дозвілля, як «осучаснити» літературний твір, щоб учень 

побачив його актуальність, оспівування вічних цінностей і 

прилучався до цих цінностей» [3, с. 2]. 

Таким чином, метод проектів на уроках української літе-

ратури супроводжується гнучким керівництвом учителя. Проектна 

технологія дає можливість педагогові змінити роль авторитарного 

«транслятора інформації» на координатора навчального процесу 

[3, с. 2-3]. Саме педагог спрямовує самостійну діяльність учнів. 
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Використовуючи метод проектів, учитель активізує 

інтелектуальну й емоційну складову особистості учня, впливає на 

розвиток таких рис, як цілеспрямованість, наполегливість, 

відповідальність, комунікативність, креативність. Адже сучасне 

суспільство потребує вільних, мислячих й активних особистостей. 
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8. ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ЯК ДОПОМІЖНИЙ ЗАСІБ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Березовська О.В., старший викладач, 

Національний університет харчових технологій 

 

Cучасна політика держави спрямована на впровадження 

новітніх інформаційних технологій у навчальних закладах 

стимулювати створення електронної навчальної продукції та 

відповідну підготовку і перепідготовку фахівців.  

Комп’ютерні технології розширюють можливості навчання 

іноземним мовам. Використання комп’ютерних технологій сприяє 

підвищенню мотивацію студентів і стимулює викладача до підви-

щення професійної майстерності. Використання комп’ютерних 

технологій сприяє досягненню цілей навчання іноземним мов. 

Комп’ютерні технології сьогодні широко використовується 

на заняттях з іноземної мови. 

В навчанні іноземним мовам вони виконує наступні 

методичні функції: 

- Інформативну 

- Тренувальну  

- Контролюючу 

- Комунікативну   

Використання комп’ютерних технологій у навчанні 

полегшують процес навчання іноземним мовам, оскільки вони 

мають значно ширші можливості, ніж традиційні навчально-
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методичні комплекси, оскільки вони поєднують в собі можливості 

підручника, аудіо і відео, а Інтернет є джерелом величезної 

кількості автентичного матеріалу. 

Pізноманітні інтернет ресурси надають надзвичайно 

широких можливостей як викладачу, так і студентів. 

Інтернет ресурси сприяють підвищенню ефективності нав-

чання іноземним мовам Аналізуючи досвід використання цих ре-

сурсів, можна стверджувати, що вони дають можливість доступу 

до світового ресурсу матеріалів для вивчення іноземної мови; са-

мостійного вибору теми для обговорення; удосконалення навичок 

аудіювання, за допомогою автентичних звукових текстів; форму-

вання навичок читання, використовуючи автентичні матеріали 

різного ступеня складності, поповнюючи активний і пасивний 

словниковий запас; спілкування з носіями мови та представниками 

інших культур; підвищення інтенсивності навчального процесу, 

залучаючи до роботи на уроці і самостійної роботи з антен-

тичними матеріалами пасивних студентів; формування і вдоско-

налення навичок письмового мовлення під час електронної кому-

нікації; формування мотивації до іншомовної діяльності на занятті 

та мотивацію для подальшого вивчення іноземної мови. 

При використанні комп’ютерних технологій навчальний 

матеріал подається за допомогою аудіо, відео та анімації, що 

значно сприяє полегшенню засвоєння та сприйняття матеріалу. 

Використання новітніх інформаційних технологій при 

навчанні іноземним мовам дозволяє створювати нові методики, 
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спрямовані на розвиток творчого мислення студентів, підсилювати 

мотивацію навчання, більшу увагу приділяти естетичному 

вихованню студентів, розвивати комунікативні здібності студентів 

та формувати вміння приймати оптимальне рішення або здатність 

запропонувати можливі варіанти вирішення проблеми. 

Застосування комп’ютерних технологій дозволяють інтегру-

вати аудіовізуальну інформацію, представлену у вигляді анімації, 

відеофільму, слайдів, текстової та графічної інформації за допомо-

гою інтерактивного діалогу. Також вони надають можливість поє-

днання графічного зображення, рухомого відео та аудіо. Завдяки 

такому поєднанню усі органи відчуття у студентів працюють од-

ночасно, що сприяє більш швидкому та ефективному засвоєнню 

інформації, підвищується зацікавленість у вивченні матеріалу. 

Крім того, це дозволяє одночасно засвоювати всі аспекти мови, що 

вивчається: фонетичний, лексичний, граматичний. 

Особливо цінним є те, що при використанні інформаційних 

комп’ютерних технологій викладач має можливість використову-

вати автентичний матеріал, що сприяє розвитку міжкультурної 

компетенції студентів, тобто вони мають змогу крім мовного 

аспекти, зрозуміти соціокультурний аспект мови, що вивчається.  

До переваги використання інформаційних комп’ютерних 

технологій можна віднести той факт, що вони можуть 

застосовуватися студентами на різних етапах роботи та в різних 

якостях. Зокрема, комп’ютер  можна застосовувати в процесі 

виконання самостійної та домашньої роботи студентів. З цією 
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метою доцільним є застосування навчальних комп’ютерних 

програм, які створено спеціально для певної категорії студентів. 

Використовуючи комп’ютерні технології для самостійної 

роботи студенти мають можливість одержати навчальне завдання і 

запросити всю необхідну для його виконання інформацію, після 

введення відповіді одержати її аналіз та оцінку. 

Але використання комп’ютерних технологій відбувається 

паралельно з використанням підручників, як допоміжний засіб на-

вчання іноземним мовам. Інформаційні технології у навчанні іно-

земним мовам активізують пізнавальну діяльність студентів. Слід 

зазначити, що перевагами використання комп’ютерних технологій 

є те, що частина засвоєного матеріалу значно більша, ніж при ви-

користанні традиційних підручників, матеріал засвоюється більш 

якісно, підвищується можливість об’єктивної оцінки знань студен-

тів, заощаджуючи час викладача на перевірку робіт, робить мож-

ливим одночасно перевіряти знання великої кількості студентів. 

Запровадження використання інформаційних комп’ютерних 

технологій у процес навчання іноземним мовам потребує розробки 

концепцій побудови програми навчання англійській мові студен-

тів окремих спеціальностей; створення спеціально обладнаних ау-

диторій з комп’ютером, проектором та доступом до Інтернету; фо-

рмування інформаційних ресурсів факультету, зокрема електрон-

них бібліотек та медіатеки; відповідної підготовки викладачів. 
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9. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ВИКЛАДАННЯ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ 

Березянко Т.В., к.е.н., доц., 

Національний університет харчових технологій 

 

Евроінтеграційні прагнення України потребують 

переналогодження способу надання вищої освіти. Згідно з 

стандартом ЄС ―The Standart of Guidelines’ for  Quality Assurance  

in the European  Higher Education Area‖ [1] діяльність навчального 

закладу повинен мусить  здійснюватись у відповідності до 

наступних внутрішніх стандартів: відповідність між політикою 
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закладу та процедурами забезпечення якості освіти; періодичний 

перегляд навчальних программ, оцінювання знань студентів; 

постійне підвищення якості викладацького складу; вдосконалення 

навчальних ресурсів та підтримка студентів; розвиток 

інформаційної системи; публічність інформації. Найбільш вузьким 

місцем національної освітньої системи є саме інформаційне 

забезпечення.  У цьому сенсі слід згадати стандарти ЮНЕСКО 

щодо ІКТ-компетентності: 

1. Етап. Розуміння ролі ІКТ в освіті (навчальна програма, 

педагогічна практика, технічні та програмні засоби ІКТ, 

управління освітнім процесом, професійний розвиток) 

2. Етап. Використання ІКТ ( впровадження в освітні 

політики, базові знання, використання ІКТ, набуття ІКТ статусу 

базових інструментів, сполучення традиційних форм та 

комп’ютерної грамотності) 

3. Етап. Засвоєння знань (розуміння освітньої політики, 

використання ІКТ-знань для вирішення комплексних завдань, 

впровадження складних інструментів, які потребують до 

групового виконання; наставництво у проектному режимі) 

4. Етап. Виробництво знань (спонукання до нестандартного 

виконання, стимуляція наднормативного розвитку, заохочення до 

саморозвитку, спільний розвиток студента та викладача за участі у 

програмах дослідження, перехід до навчання самоосвіті). 

Термін МВОК – масові онлайн курси з’явився у 2008 році, 

осінню 2011 р. у Стендфордському Університеті започатковано 5 
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онлайн курсів, а у 2013 р. відкрито перший в Україні «Університет 

онлайн» (КНУ). Але треба усвідомлювати, що прикладні науки 

мають багато шансів широко використовувати онлайн викладання, 

створивши систему коротких практичних лекцій, що допомагати-

муть віддаленному вивченню дисциплін, засвоєння яких побудо-

ване на системі розрахунків. Практично безпосереднє викладання 

може у значній мірі бути доповнене поширенням контенту 

(лекцій, завдання, іспит). Але керування группою: перевірка знань, 

оцінювання, зворотній зв’язок -потребують забезпечення 

адміністрування відповідними технологіями (база даних, софт для 

розкладу, мультимедіа, сервери, антиплагіат, анкетування та інш.) 

– тобто наявності розвиненої групи ІКТ-підтримки. 

Сьогодні найбільш актуально, для поточного розвитку 

освіти, формування пакету мінілекцій з прикладних дисциплін або 

їх частин; створення бібліотеки коротких практичних курсів. На 

наступному етапі, особливо для дисциплін, що потребують пояс-

нення викладача – формування записів повноцінних курсів та 

формування платформи для них. 

На наш погляд, найбільш перспективною конструкцією є 

―Moodle‖, що пропонує послугу по розміщенню безкоштовно. У 

якості приклада формування коротких практик з рішення вправ 

доцільно використати платформу edX. 

Сучасна економіка потребує зміни стандартів освіти: 

насамперед, переходу від рутинного засвоєння терімнів, заннь як 

суми шаблонів та виконання безлічи ручної роботи до 
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осмисленого засвоєння логічних конструкцій на базі системного 

спілкування. Це може дати неформальне навчання.  
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10. ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-ДОДАТКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 
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Сучасні навчальні трансформації та розвиток навчально-

методичного забезпечення активно залучає дистанційних напрям 

підтримки професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Навчальний процес набуває ознак підвищеної мобільності та 

можливості організації в любій точці світу при наявності 

підключення до мережі Інтернет та спеціального обладнання 

(комп’ютер, смартфон, ноутбук та інше). При цьому на викладача 

частково збільшується навантаження із-за індивідуального 

підходу до кожного студента та безпосереднього дистанційного 

взаємозв’язку з ним. Але це лише частковий ефект, який 
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вирішується залученням прогресивного програмного забезпечення 

та додатків для автоматизації більшості педагогічних дій, 

сформування онлайн-помічника тощо. Крім цього, важливо 

звернути увагу на швидкі темпи опанування та практичного 

впровадження інноваційних  веб-технологій при забезпеченні 

лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної 

роботи студентів. Особливо більш детально розглянемо веб-

підтримку викладання спеціальних дисциплін із своїми 

особливостями навчального вивчення та запланованими 

практичними, лабораторними завданнями, модульними та 

контрольними роботами та іншими видами завдань. 

Головна мета дистанційного шляху навчальних новацій є на-

дання студенту вибору як вивчати навчальну дисципліну, спро-

щення та персоналізація навчального вивчення, включення пер-

спективних стратегій розвитку сучасного освітнього простору та 

опанування студентами інноваційними технологіями, засобами та 

методологією їх професійного залучення в майбутньому. Окремим 

напрямком педагогічного навчального інноваційного впроваджен-

ня, який інтенсивно розвивається, є використання веб-додатків. 

Веб-додатки стали наступним кроком вперед в інформацій-

но-комунікативних технологіях та їх застосування дозволило част-

ково вирішити проблематику необхідності поступового збільшен-

ня апаратних можливостей . Це вирішення має на меті оптиміза-

цію дій та залучення інших зовнішніх джерел, без значного вико-

ристання наявних можливостей користувацького апаратного ком-
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плексу. Вони просто перевели виконання більшісті операцій на 

іншу систему, стали залучати веб-підтримку для швидкого «вхо-

ду» в програмну систему. Веб-додатки та їх унікальні особливості 

при навчальному залученні представляють перспективну модель 

навчальних трансформацій для вивчення спеціальних дисциплін. 

Так, на прикладі підготовки майбутнього інженера-дизайнера, 

розглянемо їх переваги навчального застосування та ролі подальшого 

розвитку цього напрямку педагогічних новацій.  

Охоплення усіх інноваційних технологій в педагогічній 

практиці викладача на сьогодні зводиться до використання двох 

або трьох новітніх засобів, але при цьому виокремлюється один 

головний компонент, якому приділяється найбільша увага. Це 

викликано, перш за все, навчальним аудиторним обмеженням на 

вивчення, але на самостійне опрацювання можливе залучення 

більшої кількості засобів та технології віртуалізації [2, с. 279]. 

Практичні та лабораторні роботи стають головним полем для 

практичного залучення інноваційних програмних комплексів, 

серед яких є використання спеціалізованих програмних пакетів. 

Для майбутнього інженера-дизайнера пред’являються професійні 

вимоги обов’язкового опанування інноваційними технологіями та 

засобами, практичне їх застосування у професійній діяльності при 

розробці дизайн-продукту. Серед найбільш розповсюджених 

програмних пакетів є програми для графічного виконання 

розробки, трьохвимірного проектування, представлення 

результатів та їх віртуалізації та інші. Кожна група має свої 
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особливості та технічні можливості, але поява їх портативних 

версій та представлення у веб-додатках дозволило спростити 

перше знайомство студентів с потужними програмними 

продуктами, практично відразу виконувати навчальну розробку 

дизайн-продукту, створювати фор-ескізи, реалізувати графічну та 

колористичну розробку, поступово рухатися до більш складних 

етапів проектування та трьохвимірного моделювання форми. 

Залучення веб-додатків в навчальний процес повинно бути 

вибірковим та їх застосування відповідати критеріям якості до 

навчальної підготовки, загальним дидактичним вимогам [3, с. 10]. 

Більшість викладачів самостійно розробляють педагогічні 

програмовані засоби на базі гіпертекстових структур, які 

включають теоретичний навчальний блок та особливості 

практичного, лабораторного виконання навчальних завдань, 

особливості організації самостійної діяльності студентів. Також 

можливе залучення комплексних додатків на базі поєднання 

методологічної моделі вивчення з наявними зразками в мережі 

Інтернет. Обов’язково викладачем повинно бути проаналізований 

набір перспективно застосованих веб-додатків та відбір найбільш 

змістовних варіантів з можливістю подальшого розвитку або 

поступового переходу до інших програмних продуктів. 

Перспективи подальшого впровадження веб-додатків 

набувають актуальних шляхів навчального розгортання, але все ж 

їх потрібно розглядати як перехідний етап компетентного 

опанування студентами новітніх засобів. Але, крім цього, їх роль 
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також не вичерпується лише первинним етапом для ознайомлення 

з надскладними програмами, а й можливе їх залучення на інших 

етапах навчально-методичного забезпечення, організації навчаль-

ного процесу, тестування та контролю успішності студентів, 

розробки веб-помічників, розробки віртуальних машин. 

Саме доступність веб-технологій стало вирішальним кроком 

в сучасному рівні педагогічного впровадження. Відбулося більш 

суттєве спрощення забезпечення інформативного навчального 

каналу через мобільні технології та спеціально розроблені 

пристосування. Комп’ютер поступово втрачає лідируюче місце в 

навчальному забезпеченні на рівні виконання простих дій, 

перегляду мультимедійного навчального контенту, залучення до 

загального обговорення навчальних тем тощо. На сьогодні 

існують значна кількість «клієнтських наборів», які розширюють 

інтеграційній можливості звичайних веб-додатків до рівня 

повноцінних програмних пакетів [1]. При цьому, виключається 

обов’язкове забезпечення потужним апаратним обладнанням та 

залучення простих гаджетів, смартфонів та іншого обкладання з 

високими мобільними можливостями. 
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11. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

М.П. Буковинская, д-р екон. наук, профессор 

Национальный университет пищевых технологий 

 

Вопрос об ответственном отношении человека к своему тру-

ду, к своим социальным обязанностям никогда не снимался с по-

вестки дня педагогов вузов. Неизбежным следствием современ-

ного этапа развития образования является ответственность за 

качество формирования будущих специалистов. 
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Сегодня не только предлагаются и разрабатываются новые 

методы обучения и воспитания, подходы и теоретические взгляды, 

они порой, бросают вызов устоявшимся представлениям о 

гуманитарном познании, его целях и ценностях, его стандартах и 

основаниях, языке и жанре. Процессы воспитания, обучения и 

образования в целом, образуют сегодня сложную мульти-

методную, междисциплинарную область. 

В педагогической практике невозможно грамотно, 

эффективно и на уровне современных культурных требований 

строить свою деятельность без интенсивного внедрения научных 

достижений последнего времени, новейших возможностей 

использования мирового информационного пространства и, 

несомненно, глубоких психологических знаний. 

Педагогическая деятельность непосредственно направлена 

на человека, его развитие, а над ней надстраиваются психолог-

ические знания как обслуживающие ее. 

Образование трактуют как процесс и результат усвоения 

человеком опыта поколений в виде системы знаний, умений, 

навыков, отношений. Различные цели обучения по-разному 

определяют и его содержание, и характер его методики. 

Ведущей формой организации обучения в вузе остается 

лекция. Среди большого разнообразия средств и форм подачи лек-

ционного материала, предлагаемых  в последнее время, наиболее 

успешно используются – наряду с классическими лекциями – 
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видеолекции и электронные конспекты предназначенные для 

сопровождения учебно-воспитательного процесса[1]. 

Применение электронных ресурсов в учебном процессе 

вызывает интерес у студентов, повышает мотивацию к изучению 

дисциплины, пробуждает любопытство, создает эмоционально-

метафорическое восприятие учебного материала. Видеолекции в 

наибольшей степени отвечают задаче гуманизации обучения при 

использовании информационных технологий. 

При организации «подачи» учебного материала необходимо 

учитывать естественный биологический ритм поисковой активно-

сти мозга. Установлено, что каждые 6 мин. мозг проходит стадию 

поиска новой информации (фаза максимальной активности). 

Представление учебного материала не должно быть 

равномерным, монотонным. Как правило, в пределах одной темы 

можно выделить 4-5 акцентов, привлекающих внимание студентов 

(используя эффект неожиданности, эмоционального оживления). 

Несмотря на огромную роль, которую играют 

содержательность вузовского обучения и лекторское мастерство 

преподавателей высшей школы, качество знаний студентов в 

конечном итоге зависит от их познавательной активности и 

правильной организации самостоятельной работы. 

Решением этой проблемы должны стать организационные 

меры по совершенствованию, улучшению  и активизации 

умственных действий, правильной организации лекционных, 

самостоятельных, семинарских и практических занятий.  
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Наряду с классическими учебниками, учебно-

методическими пособиями и т.п., эффективным технологическим 

приемом является применение опорных конспектов призванных 

практически реализовать идею педагогики о современной 

продуктивной деятельности, сотрудничестве и сотворчестве 

преподавателя и студентов. Такая деятельность рассматривается 

психологами как «единица анализа становления личности в 

процессе обучения».  

В опорном конспекте студент получает тезисное изложение 

темы, с использованием простейших сокращений слов, фраз и 

часто встречающихся выражений.  

Опорный конспект – технический инструмент, в котором 

есть элементы, сохраняющие свойства конспекта (законченные 

фразы, угадываемые сокращения, словарные пояснения и др., но 

рядом с ними присутствуют символы, знаки, графики, схемы 

рисунки – творчески созданные смысловые опоры).  

В процессе контроля качества усвоения материала 

используются специально подготовленные тестовые задания для 

самопроверки. При возникновении затруднений, студенту 

необходимо вернуться к соответствующему разделу, найти ответ и 

увязать его с опорным конспектом. Ответ, найденный 

самостоятельно, запоминается гораздо прочнее, т.к. является 

результатом активного усвоения знаний, а не ответом или 

разъяснением преподавателя.  
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Следует заметить, что выбор конкретных методов обучения 

нельзя представить себе раз и навсегда предопределенной, нельзя 

подходить к организации процесса усвоения догматически. При-

менение различных методов обучения зависит от целей и задач, 

специфики содержания, возможностей преподавателя и студентов. 

Поэтому всегда необходим осознанный выбор наиболее рацио-

нального варианта и его использование в процессе преподавания. 
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12. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

Власенко Л.В., старший викладач 

Національний університет харчових технологій 

Сучасний етап українського суспільства характеризується 

глобальною інтеграцією в Європейську спільноту, безперервним 

зростанням кількості інформації, необхідної для засвоєння, та ролі 

особистості, здатної під час навчання та поза ним активно, 

самостійно працювати над розвитком особистості. Перед вищою 

школою стоїть завдання підготувати компетентного фахівця, який 

вміє належним чином мобілізувати набуті знання, уміння та у 

професійній діяльності. Зміна парадигм освіти від традиційної до 
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інноваційної вимагає від вищої школи удосконалення підготовки 

спеціаліста, який би вільно орієнтувався в найновіших досягнен-

нях науки і техніки, а також формування його як особистості, що 

володіє критичним мисленням. Крім того, слід зазначити, що змі-

нилось відношення до освіти взагалі. Вона тепер розглядається як 

один із видів послуг, що змушує освітні заклади відповідати вимо-

гам конкурентоздатності і варіативності освітніх послуг, а це, в 

свою чергу, вимагає змін у змісті і формах освітнього процесу. 

Тож і перед викладачами іноземної мови постають нові завдання, 

а також відкриваються нові можливості. Це свідчить про те, що 

телекомунікація та інформаційні технології невпинно зростають за 

своєю значимістю в житті будь-якого фахівця, тож не викликає 

жодних сумнівів у необхідності розробки нових концепцій вико-

ристання інформаційних технологій при формуванні іншомовної 

комунікативної компетенції. 

Серед методів нових інформаційно-телекомунікаційних 

технологій  можна виділити наступні: 

- системний аналіз; - проектування;  - структурування даних; 

- методи пошуку, передачі, збереження й захисту інформації. 

Поряд з необхідністю формування готовності до здійснення 

інтерактивних крос-культурних контактів, виникає вимога до 

особистості вміти самостійно конструювати власні знання. Щоб 

досягти такої мети необхідно розробити методику розвитку 

іншомовної комунікативної компетенції, при якій студенти 

залучаються в процес пошуку і обробки інформації. З метою 
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формування іншомовної комунікативної компетенції слід 

розробляти мультимедійні програми. Навчальні програми повинні 

пропонувати евристичні типи завдань, які сприяють самостійному 

конструюванню мовних, мовленнєвих, професійних і 

соціокультурних навичок. Результатом процесу формування 

іншомовної компетенції має бути не просте накопичення певного 

обсягу інформації, а оволодіння стратегією конструювання 

власних знань як в мовній, так і в професійній галузях. 

Особливої уваги заслуговує проектний метод, який створює 

умови самостійної роботи студентів, що передбачає і використан-

ня різноманітних методів, засобів навчання, і інтегрування знань, 

вмінь з різних областей науки, технології, творчості, надає можли-

вість пізнати особливості функціонування мови і сформувати всі 

компоненти іншомовної комунікативної компетенції.  

Застосування проектного навчання є необхідним і доцільним 

із таких причин: 

- освітній процес вбудовується в логіку діяльності, що має 

особистісну значущість для студента і підвищує його мотивацію 

(особистісно-орієнтований підхід до навчання); 

- комплексний підхід до розробки навчальних проектів 

сприяє збалансованому фізичному і розумовому розвитку 

студента (розвивальне навчання); 

- глибоке, осмислене засвоєння базових знань 

забезпечується за рахунок їх універсального використання в 
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різних ситуаціях, передбачених роботою над проектом 

(фундаменталізація навчання); 

- розвиток творчого потенціалу студентів (гуманізація 

навчання); 

- залучення до роботи над проектами студентів рівень знань 

яких невисокий, позитивно впливає на розвиток студентів і на їх 

ставлення до вивчення дисциплін. 

Проектна робота є сприятливим осередком де студент має 

можливість оволодіти низкою ключових компетентностей. Вико-

нання навчального проекту передбачає певну автономність сту-

дента Перетворення об'єкта навчального процесу на його суб'єкт 

вимагає докорінних змін у методологічних засадах не лише 

мовної, але й фахової підготовки студентів Це пояснюється тим, 

що здатність студента здобувати фахові знання і уміння в кон-

тексті навчання іноземних мов формує певний набір практикних 

навичок, що є значно важливішим, ніж накопичена сума знань. 

Як відомо, знання, які студенти отримують у навчальних 

закладах, мають бути застосовані на практиці. Таким чином, під 

час вивчення іноземної мови слід створювати можливості 

інтеграції фахових знань у курс вивчання іноземної мови. Звідси 

випливає, що теми і завдання для проектної роботи слід брати, 

виходячи з актуальності тієї чи іншої економічної, політичної 

ситуації в країні чи світі в певний період розвитку суспільства. 

Отже, цілеспрямована праця над проектом із застосуванням 

нових інформаційно-телекомунікаційних технологій впливає на 



165 
 

розвиток низки ключових компетенцій майбутнього фахівця, 

збагачує процес навчання, підвищує його продуктивність. 

Інформаційно-телекомунікаційні  технології надають можливість 

студентам ВНЗ швидко  здобувати фахову інформацію іноземною 

мовою, обробляти її та презентувати результати проектної роботи 

на високому рівні. Це, у свою чергу, підвищує мотивацію вивчен-

ня іноземної мови. Однак і понині в організації навчального про-

цесу у вищих навчальних закладах існує тенденція до обмеженого 

використання комп'ютерно- орієнтованих технологій навчання під 

час вивчення непрофільних дисциплін, що значною мірою 

перешкоджає реалізації творчої проектної діяльності студентів. 
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13. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ON-LINE НАВЧАННЯ 

Гладка М.В.  

Національний університет харчових технологій 

 

Сучасний стан розвитку комп’ютерних технологій вимагає 

більш широкого кола їх застосування. Одним з актуальних 

напрямів являється організація on-line навчання. В прогресивному 

світі, коли найціннішим є час, можливість отримати знання у 

зручному форматі та без прив’язки до часових рамок – є 

актуальним завданням. Саме розвиток такої форми навчання 

забезпечує якісні показники отриманих знань. 

Для організації on-line навчання необхідна розробка зручно-

го інструменту створення та проходження тесту. Таким інструмен-

том може виступити web-сайт з розмежованими правами доступу. 

Обов’язковою умовою сайту являється організація категоріаль-

ного доступу, шифрування даних, відслідковування повної історії. 

Для повноцінного вивчення дисципліни мають бути 

розроблені обов’язкові складові: матеріали лекцій, організація та 

виконання практичних завдань, закріплення знань, підтвердження 

отриманих знань за результатами тестування. 

Вивчення дисципліни необхідно формувати у чіткій 

послідовності з поетапним доступом до інформації. 

Для організації on-line навчання було створено функціональ-

ну модель організаційного процесу (рис.). В цій моделі треба виді-

лити основні складові: створення тесту та його проходження. 
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На етапі створення тесту велика увага приділяється розробці 

лекційних та практичних занять за якими студенти будуть 

ознайомлюватись з курсом. Створення тестів необхідно викону-

вати за правилами формування тестів, які передбачають форму-

вання певних вибірок. 

Організація процесу On-line навчання

Викладач Студент Адміністратор Керівництво

Н
ав

ча
нн

я
С
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ор

ен
ня

 к
ур

су

Створення програми 

курсу

Затвердження 

програми курсу

Розміщення 

матеріалів 

навчального курсу 

на доступному 

ресурсі

Курс для 

використання

Вхід на ресурс

Необхідна 

реєстрація?

Внести дані Надати права

Обрати курс

Ознайомитись з 

тематичним 

матеріалом

Виконати практичні 

роботи

Формування 

лекцій, практичних

Розробка тестів

так

ні

Ознайомлено з 

теорією по темі?

ні

так

Виконана 

практична робота?

Пройти тест
Результат тесту

Тест складено?

ні

Отримано доступ до 

наступної лекції

Теми від 1 до 

останньої

ні

так

так

Результат вивчення 

курсу студентом

Формування відомості 

по результатам 

вивчення дисципліни Звідна відомість по 

вивченню курсу 

студентами

Рис. Функціональна схема організацію процесу on-line навчання 
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Особливістю проходження навчання полягає в доступі до 

матеріалів. Студенти можуть отримати доступ до тих дисциплін, 

які надьсь їм адміністратор сайту. Вивчення дисципліни вимагає 

чіткої послідовності дій: ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, проходження тестування. Така 

послідовність визначається для кожної з тем дисципліни, при 

невиконанні одного з пунктів – студент не може приступити до 

наступного. Відповідно не склавши тест з вивченої теми студент 

не може перейти до наступної. 

Всі результати тестувань надходять у вигляді звітів виклада-

чу, завершальним етапом – після виконання всіх тестів з дисциплі-

ни, отримуємо підсумкову відомість результатів тестування. 

Організація on-line навчання є суттєвим внеском у розвиток 

навчального процесу. Особливість послідовного підходу забезпе-

чує якісне вивчення усіх тем дисципліни. Такий метод ефективний 

для отримання знань як студентами денної форми навчання, так і 

студентами заочного відділення. Результати тестування забезпечу-

ють об’єктивну оцінку знань студентам за вивчений курс. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Нові технології навчання:Наук.метод.зб.Спец.випуск/Кол. 

авт. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2006.152с.  

2. Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. / 

Л.О. Кухар, В.П. Сергієнко. – Луцьк, 2010. – 182 с. 
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14. ІННОВАЦІЙНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 

Євсєєва Г. П., д-р н. держ. управл. 

Бабенко В. А., к .і. н., доцент 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» 

 

Модернізація освіти, зокрема вищою, в сучасних умовах 

інформаційного суспільства, полягає в послідовному і 

незворотному засвоєнні сучасних інформаційних технологій з 

урахуванням прорахунків попереднього традиціного досвіду. Від 

вирішення цього завдання значною мірою залежатиме розвиток 

країни та її місце у світовій спільноті. На нашу думку 

запровадження такої системи освіти розпочалося з Постанови 

Кабінету Міністрів України у грудні 2005 р., що затвердила 

Державну програму «Інформаційні та комунікаційні технології в 

освіті і науці» на 2006-2010 роки [4, с.53]. 

Освітній процес сьогодні характеризується загостренням 

протиріч між традиційною системою освіти, де викладач був 

основним джерелом знань, та новою парадигмою освіти, за якою 

педагог виконує функції організатора активної пізнавальної й 

самостійної діяльності студента. Якщо традиційна система освіти 

була тісно пов’язана з книжним навчанням, то нова парадигма 

освіти обирає комп’ютер та Інтернет, як засоби навчання, що 

поширюють діапазон можливостей творчої діяльності індивіда. 



170 
 

Якщо раніше система освіти спиралася на традиційні методи та 

засоби навчання, то система освіти інформаційного суспільства 

спирається більше на новітні технології навчання. Але 

запроваджуючи ці новітні технології, чи може сучасна освіта 

обійтись без традиційних методів?  

Головним завданням модернізованої вищої освіти і науковці 

і практики бачать «озброєння» майбутніх фахівців методологією 

творчого перетворення світу. Процес творчості, як відомо, 

охоплює насамперед відкриття нового: нових об’єктів знань, 

проблем і методів розв’язання цих проблем. У зв’язку з цим 

навчання як творчий процес стало процесом розв’язання 

нестандартних науково-навчальних завдань нестандартними 

методами, методами проблемного навчання, сутність якого 

полягала в утворенні в навчальному процесі проблемних ситуацій, 

вирізненні та вирішенні студентами проблем. Саме тому деякі 

дослідники педагогічного процесу, зокрема, В. А. Гладуш, Г. І. 

Лисенко звертають увагу на особливість сучасної системи освіти в 

Україні, де має місце співіснування традиційних та інноваційних 

технологій навчання з яскравим нахилом у бік традиціоналізму, 

що повною мірою не забезпечує сучасних вимог до випускників 

ВНЗ. Отже постає нагальна потреба широкого упровадження 

інновацій у навчальний процес [5, с.105]. 

Вища освіта сьогодні ґрунтується на творчому поєднанні і 

традиційних і нетрадиційних, інтерактивних форм та методів 

навчання, на запровадженні новітніх мультимедійних та 
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комп’ютерних технологій. Технології у галузі навчання і 

виховання принципово відрізняються від промислових технологій. 

Але звертає на себе увагу той факт, що термін «технологія», який  

використовують насамперед в системі технічних знань та для 

означення наукової дисципліни, що визначала сукупність даних 

про різноманітні засоби обробки сировини, напівфабрикатів і 

виробів у галузі виробництва, походить від грецьких слів «techne» 

- мистецтво, майстерність, вміння, і «logos» - вчення, наука. 

Словники іншомовних слів у будь-якій редакції, розглядаючи 

етимологію цього терміну, наголошують в першу чергу на 

значенні «мистецтво», майстерність», «вміння», а після цього на 

усіх інших значеннях. Важливою ознакою та відмінністю 

освітньої технології є якраз мистецтво та майстерність володіння 

процесом навчання, де основною «сировиною», до якої 

запроваджується технологія, є людина, а основним продуктом є 

набуті знання та вміння, що визначають рівень її розвитку. На 

думку деяких дослідників поняття технологія навчання слід 

розглядати як педагогічну діяльність, котра реалізує науково-

обгрунтований проект дидактичного процесу й має більш високий 

ступінь ефективності, надійності та гарантованості результатів, 

ніж це має місце при традиційних методиках навчання [5, с.104]. 

На думку авторів даної статті традиційна методика викладання 

відрізняється від технології навчання як звичайні, напрацьовані та 

упорядковані, способи досягнення мети навчання відрізняються 

від творчості, мистецтва та майстерності надання знань у 
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поєднанні з технічними новаціями. Саме тому технологія 

навчання є більш ефективною у сучасний період та має 

гарантовані результати. 

Однією з перших новітніх технологій навчання була 

технологія дистанційного навчання. Регламентуючими 

документами, що надавали нормативно-правове забезпечення 

дистанційному навчанню стали Закон України «Про вищу освіту»; 

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Програми 

розвитку дистанційного навчання в Україні»; Постанова Кабінету 

Міністрів «Про затвердження Програми ІКТ в освіті і науці на 

2006 – 2010 роки»; Положення про дистанційне навчання; 

Положення про Координаційну раду Міністерства освіти і науки 

України з питань дистанційного навчання [4, с.183]. Технологія 

дистанційної освіти спочатку передбачала лише представлення 

навчальних матеріалів та навчання на відстані. Дистанційні курси 

розглядались як аналоги навчальних посібників традиційної 

форми навчання але зі зміною акцентів методики навчання від 

загальної на індивідуальну. На розвиток дистанційної технології 

вплинули різні форми навчання. Першою історичною формою 

дистанційного навчання деякі дослідники вважають навчання за 

допомогою пошти, яке з’явилося на початку ХХ ст. [3, с.113]. Ця 

форма самоосвіти запроваджувалась та була більш зручною для 

розвитку заочної форми навчання, для людей, що стали 

студентами у досить дорослому віці. 
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Суттєві зміни відбулися із створенням системи відкритої 

дистанційної освіти, тобто освіти, яка б мала зворотній зв’язок з 

освітнім середовищем. Для ефективної навчальної роботи було 

потрібне якісне дидактичне забезпечення різних видів змістовної 

навчальної інформації на різних носіях (паперовому та 

електронному), розроблених з урахуванням вимог педагогіки, 

психології та інших наук. У дистанційному навчанні, крім 

традиційних, стали використовувати навчальні електронні 

видання, комп’ютерні навчальні системи, аудіо та відеоматеріали, 

глобальну мережу Інтернет тощо. Ці видання мали різні назви: 

ППЗ – педагогічні програмні засоби; ПЗНП – програмні засоби 

навчального призначення; АНС – автоматизовані навчальні 

системи. По суті, усі ці назви – це різні визначення електронного 

підручника. Розробка електронних підручників (далі – ЕП) стала 

одним з провідних напрямів діяльності ВНЗ, що запровадили 

дистанційне навчання. Спочатку у навчальних електронних 

виданнях були всі ознаки традиційних видань. Але звертали на 

себе увагу важливі й корисні особливості цих підручників: 

компактність збереження в пам’яті комп’ютера або на диску, 

гіпертекстові можливості, мобільність, тиражованість; можливість 

оперативно вносити зміни й доповнення, зручність пересилання 

електронною поштою [1, с.123]. Поступово ЕП став являти собою 

комплект навчальних, контролюючих, моделюючих та інших 

програм, що розміщувалися на магнітних носіях, в яких 

відображався основний науковий зміст навчальної дисципліни 
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(курсу). І хоча електронні підручники сьогодні стають не 

додатковим, а провідним засобом на багатьох етапах навчального 

процесу, не тільки дистанційної заочної, але й очної форми 

навчання, надаючи викладачеві нові можливості для творчого 

пошуку змісту, методів, засобів роботи, але важливим мінусом 

цього методу та цієї технології навчання стала відсутність живого 

спілкування. Незаперечним є факт, що для підготовки 

професійних спеціалістів потрібна інтерактивна взаємодія з 

викладачем. Без такої взаємодії підготувати спеціаліста практично 

неможливо. Саме викладач може навчати студента і науково, і 

проблемно, і цікаво, і емоційно, творчо поєднуючи навчання і 

виховання. 

Інтерактивне навчання на сьогодні є ще однією важливою та 

новітньою технологією навчання. Серед сучасних інформаційних 

технологій інтерактивні технології посідають особливе місце. 

Говорячи про інтерактивне навчання, як новітню інформаційно-

комунікаційну технологію треба звернути увагу й на одночасну 

комунікативність цієї технології. Комунікативність –  це здатність 

до спілкування, контактів; зв'язок, спілкування, контакти між ким, 

чим-небудь [2, с.562]. Виходячи з цього, інтерактивне навчання – 

це активна форма навчання, діалогічне навчання, навчання 

побудоване на спілкуванні викладача та студентів. Але останнім 

часом інтерактивні інформаційні технології передбачають не 

тільки активне спілкування викладачів та студентів, а й 

використання інтерактивної дошки як особливого засобу 
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інформатизації, що відкриває перед викладачами та студентами 

нові можливості організації зворотного зв’язку. Інтерактивна 

дошка – це абсолютно новий підхід до організації освітнього 

процесу, який дає можливість бачити реальні об’єкти навчальної 

дисципліни, їхню зміну, їхні властивості. Завдяки застосуванню 

такої технічної можливості поліпшується якість навчання, виклад 

матеріалу традиційними методами навчання до яких відносять 

лекцію, пояснення, розповідь, бесіду. 

Успіх новітніх методів навчання може бути досягнутий 

завдяки поєднанню сучасних технічних засобів навчання з 

традиційними. Але застосування інноваційних технологій 

потребує компетентності викладачів, набуття ними досвіду 

практичної діяльності у сфері освоєння новітніх технологій. 

Викладачі повинні стати носіями інноваційної свідомості, що 

активно використовують сучасні освітні технології та поєднують 

їх з класичними методами викладання. Освітня технологія має 

включати не тільки науковий зміст навчальної дисципліни, 

наукові дані, навчати слухачів способам самостійного опанування 

знаннями, їхнім поповненням й удосконаленням, але завдяки 

основним методичним принципам вивчення навчальної 

дисципліни досягати більш якісного засвоєння матеріалу. 
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15. УМОВИ ДЛЯ ІНФОРМАТИВНО – КОМУНІКАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ УКРАЇНИ 

Кияшко О.В., старший викладач  
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Досвід та успіхи розвинених країн світу в галузі науки, 

виробництва нових технологій свідчать про необхідність 

перебудови системи освіти у напрямку створення умов для 
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особистості, яка має вільно проявляти свої здібності, розвиватися 

відповідно до своїх нахилів. Перед сучасною системою освіти 

постало завдання адаптації людей (учнів, студентів) до життя в 

інформаційному суспільстві. Перед освітою стоїть завдання 

задовольняти нові потреби та відповідати новим вимогам. 

Україна - це європейська країна, головним багатством та 

надією якої завжди були і будуть люди. Саме вони впливають на 

долю своєї країни і саме від них залежить її майбутнє – напрямок 

та швидкість руху у потрібному напрямку. Для вірних та 

обґрунтованих дій потрібні знання, щоб вміло керувати своїм 

життям і життям своєї країни людям потрібна освіта. Освіта – 

цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, 

умінь та навичок або щодо їх вдосконалення [2]. 

Наше життя – це суцільний потік необхідних даних, інфор-

мації та  швидких кроків для її пошуку, сприйняття, обробки та 

використання. Це є ознаками глобального та соціального процесу -  

інформатизація суспільства. Для самої людини це , під час, є 

надскладним завданням і тут на допомогу їй приходять технології, 

а саме інформативно – комунікативні технології (ІКТ). Питанням 

використання засобів інформаційних технологій займалися А. Ан-

дрющак, В. Білошапко, С. Бешенкова, І. Богданової, В. Виногра-

дова, Р. Гуревича, М. Жалдака, Н. Клокар, А. Кузнєцова, 

В. Лєдньова, Ю. Триуса, І. Роберт, В. Шевченка та ін.  
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Освіта в Україні має давні традиції, але і вони змінюються 

під впливом потреб сучасного світу, впроваджуючи ІКТ та 

використовуючи їх у навчальному процесі. 

Необхідність такого впровадження обумовлена, в першу 

чергу, змінами світових вимог до освіти: 

 гуманістична спрямованість змісту освіти змушує її 

відповідати сучасним потребам та можливостям людини, 

пріоритетом стає вільний розвиток особистості; 

 виникла необхідність у поєднанні класичної спадщини та 

сучасних досягнень наукової думки, забезпеченні органічного зв'я-

зку національної історії, культури та традицій з зовнішнім світом; 

 відбувається орієнтація на інтегральні курси, пошук 

нових підходів до структурування знань як засобу цілісного 

розуміння та пізнання світу людиною; 

 обов’язкова відповідність матеріалу віковим можли-

востям і рівню підготовки людини; 

 підтримка всесвітнього стандарту в змісті освіти та 

можливість поєднання різних напрямів; 

 необхідність у постійній (тривалій) підготовки спеці-

алістів з можливістю удосконалення своїх знань та навичок без-

перервно та інші. 

Саме через ці зміни розвиток інформаційного суспільства 

потребує широкого застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій  в освіті. Перевагами використання ІКТ у сучасній 

освіті  можна вважати прискорення  передавання знань і досвіду 
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від однієї людини до іншої, можливість одержувати необхідні 

знання безперервно, підвищення якості навчання й освіти, 

Важливість і необхідність впровадження ІКТ у навчання 

обґрунтовується міжнародними експертами і вченими. ІКТ 

торкаються всіх сфер діяльності людини, але найбільш наявний, 

сильний та чуттєвий позитивний вплив вони мають на освіту, 

оскільки відкривають можливості впровадження абсолютно нових 

методів викладання і навчання.[5] 

Україна потребує нову сучасну та перспективну систему 

освіти. Саме зараз, коли зміни в країні торкаються всіх життєво 

необхідних сфер, освіта має стати прикладом великих перетворень 

та можливостей. Тому для нас необхідно підвищити якість освіти 

та зробити їй більш доступною для різних верств населення. 

Тільки традиційні методи освіти вже не можуть задовольняти 

потреби людей, тому що:  

 є більш повільнішими ( пошук необхідної інформації та 

ресурсів займає більшу частину відведеного часу); 

 мають обмежену кількість джерел ( або кількість книг у 

бібліотеці, або тільки знання викладача); 

 творча складова відіграє непримітну роль. 

Процес впровадження комп'ютера в сферу освіти став 

початком перетврення традиційних методів і технологій навчання 

та всієї галузі освіти. Крім комп’ютерів, телефонні засоби зв'язку 

та телебачення також відіграють важливу роль, бо сприяють більш 

зручному та комфортному використанню потрібних змін. 
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Аналізуючи процеси, які відбуваються у вітчизняній освіті, 

можна зробити висновок, що послідовно змінюються традиційні 

погляди на освіту і в Україні. Це дає надію на повне розуміння 

необхідності забезпечення широкого застосування нових ІКТ для 

більш ефективного навчання.  

Створення дистанційної освіти (ДО) – це найбільш швидкий 

та ефективний шлях до підвищення інтелектуального потенціалу 

суспільства, прискорення процесу переходу України до 

інформаційного суспільства. Важливою перевагою ДО є те, що 

вона дає змогу на базі ІКТ здійснювати адаптацію навчання до 

рівня базової підготовки конкретної людини, до місця її 

проживання, до здоров'я, матеріального стану та іншого і, як 

наслідок, відкриває можливість істотно підвищувати якість 

навчання. ДО на базі ІКТ не має жорсткого календарного плану 

навчального процесу, людина може його реалізувати, відповідно 

до своїх здібностей і можливостей. Це підвищує якість навчання і 

надає додатковий емоційний та інтелектуальний стимули для 

освіти, виключає можливість впливу суб'єктивних факторів у 

роботі (відсутність упередженості до кого-небудь, оцінювання 

відповіді на основі чітких критеріїв без порівняння з результатами 

інших робіт, нерозголошення недоліків роботи ) та інше.  

Переваги ІКТ є також значущими і для викладачів: 

 допомагає підвищити упевненість у своїх силах; 

 надає можливість використовувати більше інформації та 

творчо працювати у інформаційному просторі; 
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 підвищує ефективність навчального процесу за рахунок 

високого ступеню наочності; 

 допомагає ефективно спілкуватися як с колегами так і з 

студентами( учнями); 

 надає необмежений час роботи; 

 вільний режим роботи 

Впровадження та використання ІКТ в освіті України 

стикається з низкою проблем, говорячи про які треба відмітити, 

що нажаль не все заклади освіти мають необхідну матеріально-

технічну базу( через недостатнє фінансування, нецільове викори-

стання фінансових фондів та інше); не завжди є відповідне програ-

мне забезпечення, що є необхідною умовою для ефективного 

впровадження ІКТ; не всі заклади мають добре підготовлені кадри 

для ефективної роботи у нових умовах; нестача потрібного мето-

дичного та дидактичного матеріалу[3]; розвиток нормативно-пра-

вової бази інформаційної сфери недостатній; відсутня координація 

зусиль держави і освітян з метою ефективного використання 

наявних ресурсів; спостерігаються нерівномірність забезпечення 

можливості доступу населення до комп'ютерних і телекомуніка-

ційних засобів, поглиблення "інформаційної нерівності" між окре-

мими регіонами, галузями науки і освіти та різними верствами 

населення; не вирішуються у повному обсязі питання захисту 

авторських прав на комп'ютерні програми, відсутні системні дер-

жавні рішення, спрямовані на створення національних інновацій-
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них структур (центрів, технополісів і технопарків) з розробки 

конкурентоспроможного програмного забезпечення[1]. 

Розглядаючи Закон України ―Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки‖ треба 

відмітити, що особливу увагу в розбудові інформаційного 

суспільства пропонується приділити випереджальному розвитку 

фундаментальних і прикладних досліджень та наукоємних 

технологій, розвитку вітчизняної індустрії програмування, 

інфраструктури виробництва ІКТ. 

З метою підвищення ефективності освіти, науки та культури 

в інформаційному суспільстві необхідно вважати пріоритетними: 

 проведення фундаментальних та прикладних досліджень 

з питань розвитку інформаційного суспільства; 

 збереження і розвиток культурної, мовної 

різноманітності та культурних надбань в межах інформаційного 

суспільства, що задекларовано у відповідних документах ООН,; 

 запровадження ІКТ у бібліотеках, архівах, музеях, 

університетах та ін. закладах культури і освіти, що сприятиме 

забезпеченню повного і постійного доступу населення до надбань 

культури, писемності, традицій та звичаїв; 

 переведення в електронну форму національних надбань у 

сфері культури та мистецтва; 

 залучення можливостей вітчизняних програмістів для 

розроблення і поширення програмного забезпечення із 

застосуванням української мови, мов національних меншин 
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України для більш повного залучення до використання ІКТ різних 

верств населення, зокрема пенсіонерів, малозабезпечених, людей, 

що потребують соціальної допомоги та реабілітації, селян.[ 1] 

Факторами та умовами, що сприяють застосуванню ІКТ в 

освіті можна вважати: 

 збільшення обсягу навчального матеріалу та зменшення 

часу на засвоєння; 

 зростаючу потребу у більш ефективних методах 

навчання; 

 необхідність зміни засобів контролю засвоєння знань  

для підвищення якості навчання; 

 збільшення комп’ютерної техніки та подальше її 

вдосконалення; 

 розширення можливостей для викладачів та студентів( 

вчителів та учнів) та інші.  

 Проте найголовніше не слід забувати, що позитивні 

властивості ІКТ у навчанні можуть виявлятися тільки тоді, коли 

вони органічно поєднуються з традиційними засобами, органічно 

вписуються у існуючі організаційні форми навчання, доповнюючи 

систему засобів навчання. 

Одним з головних пріоритетів України є прагнення 

побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і 

спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен 

міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до 

них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб 
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надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій 

потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та 

підвищуючи якість життя.[1] 
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В сучасному освітньому просторі інформатизація 

навчального процесу є обов’язковим та невід’ємним явищем. Саме 
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успішне та якісне використання інформаційних технологій може 

бути запорукою ефективного втілення всіх новітніх методик та 

підходів до організації навчання. 

Інформаційні технології – це сукупність методів, засобів і 

прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, збе-

рігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, 

необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності. 

Новітні тенденції використання інформаційно-

комунікаційних технологій при  викладанні іноземних мов 

вимагають від викладачів нових рішень щодо проведення 

навчальної роботи зі студентами. Всі ці тенденції дають 

можливість не просто якісно урізноманітнити та інтенсифікувати 

освітній процес, а й значно підвищити рівень знань та соціально-

комунікативної компетентності студентів.  

Впровадження таких технологій у навчальний процес 

вимагає розробки відповідної науково-методичної бази, 

інструментальних засобів і систем комп'ютерного навчання та 

контролю знань, системної та раціональної інтеграції цих 

технологій в існуючі навчальні програми та організаційні 

структури. Серед вітчизняних науковців, які досліджують 

проблему використання мультимедійних технологій при вивченні 

іноземної мови займалися такі вчені, як В.Ю. Биков, Я.В. 

Булахова, О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний, Г.О. Козлакова, 

О.А. Міщенко, О.П. Пінчук, та інші. 
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Існують різні способи застосування інформаційно-

комунікативних засобів  в навчальному процесі, серед яких: 

 використання електронних лекторів, тренажерів, 

підручників, енциклопедій, словників; 

 розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор 

з використанням штучного інтелекту; 

 моделювання процесів і явищ; 

 забезпечення дистанційної форми навчання; 

 проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; 

 побудова систем контролю й перевірки знань і умінь 

студентів (використання контролюючих програм-тестів); 

 створення і підтримка сайтів навчальних закладів; 

 створення презентацій навчального матеріалу; 

 здійснення проектної і дослідницької діяльності 

студентів тощо [1]. 

Мультимедійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи 

чуття студентів, поєднуючи друкований текст, графічне 

зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис, 

створюючи «віртуальну реальність» справжнього спілкування. 

Доведено, що застосування мультимедійних матеріалів та 

комп’ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а 

рівень запам’ятовування через одночасне використання 

зображень, звуку, тексту зростає на 30-40 відсотків [2]. 

Слід зазначити, що найвагомішою перевагою таких форм і 

методів є встановлення студентом свого власного ритму навчання. 
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І як результат, реалізується особистісно-орієнтований підхід до 

навчання. 

Отже, використання інформаційно-комунікативних 

технологій у процесі викладання іноземних мов: 

- значно розширює та урізноманітнює програму 

вивчення іноземних мов у ВНЗ; 

- надає доступ до різноманітних автентичних матеріалів 

(комп’ютерне подання мовного матеріалу на основі художньої 

літератури, статей, матеріалів інформаційних сайтів; робота зі 

словником та ін.); 

- зацікавлює студентів до вивчення іноземних мов; 

- розширює мотивацію студентів до навчання, надаючи їм 

можливість працювати над мовою у зручному для них темпі, 

сприяючи, таким чином, індивідуалізації навчання та ефективному 

оволодінню іноземною мовою [1]. 

Таким чином, оскільки впровадження таких технологій в 

освітній процес є обов’язковим і відбувається на досить інтенсив-

ному рівні, потрібно чітко виокремити психолого-педагогічні та 

дидактичні принципи створення і використання нових педагогіч-

них технологій. Це стосується, насамперед, ролі викладача, якому 

потрібно не тільки ефективно та раціонально поєднувати 

традиційні та новітні технології навчання, удосконалювати та 

постійно розширювати свої знання і навички, а й мотивувати 

студентів до творчого пошуку та пізнавальної діяльності. 
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17. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТОР 

УКРАЇНИ 

Кузьмінська Н.Л., канд. екон. наук  

Васютинська Ю.О., асистент 

Національний університет харчових технологій  

м. Київ, Україна 

 

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і інформаційних 

технологій має вплив на різноманітні сфери нашого життя, не є 

винятком і сучасна система освіти.  

Міжнародний союз електрозв’язку (International 

Telecommunication Union, ITU), спеціалізований підрозділ ООН, 
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який визначає стандарти у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), дослідив розвиток ІКТ у 166 країнах світу. 

Результатом цього дослідження стала публікація «Виміри 

інформаційного суспільства 2014» [1], яка містить рейтинг 

розвитку 166 країн у сфері ІКТ – ICT Development Index (IDI).  

ICT Development Index (IDI) – індекс розвитку ІКТ – 

комбінований показник, який характеризує досягнення країн світу 

з точки зору розвитку ІКТ. Цей індекс був розроблений у 2007 

році, він зводить 11 показників у єдиний критерій, який 

використовується як інструмент для проведення порівняльного 

аналізу на глобальному, регіональному та національному рівнях. 

Показники стосуються доступу до ІКТ, їх використання, 

практичного знання. 

З точки зору розвитку ІКТ між країнами видно значні 

відмінності, наприклад, рівень IDI коливається від 0,96 до 8,86. 

Україна у цьому рейтингу у 2014 р. посіла 73 місце 

(IDI=5,15), трійкою лідерів були – Данія (IDI=8,86), Південна 

Корея (IDI=8,85), Швеція (IDI=8,85). 

Темпи розвитку електронної освіти і використання Інтернет-

технологій у світі стрімко зростають – у глобальному масштабі у 

2014 р. на 6,6% (3,3% у розвинених країнах і 8,7% у країнах, що 

розвиваються). У розвинених країнах доступ до мережі Internet 

мають 78% домашніх господарств, у країнах, що розвиваються – 

31%, а у 48 країнах, віднесених ООН до числа найменш 

розвинених – 5%.  
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Існує тісний зв’язок між ІКТ та освітнім простором, тому 

необхідне дослідження даного питання з метою покращення 

ситуації в освіті України.  

У сучасній літературі можна зустріти ряд термінів 

«інформаційний простір», «освітній простір», «інформаційне 

середовище», «навчальне середовище» тощо. Слід підкреслити, 

що терміни «простір» і «середовище» не є синонімами. Під 

поняттям «простір» дослідники розуміють набір певним чином 

пов’язаних умов, які можуть впливати на людину, але при цьому 

людина не є невід’ємною частиною цього простору. Таким чином, 

«навчальний простір», як сукупність певних умов, може існувати 

незалежно від особи, яка навчається. Поняття «середовище» 

передбачає присутність у ньому людини і взаємодію між ним і 

людиною. Поняття «навчальне середовище» передбачає вплив 

умов освіти на особу, яка навчається, тобто безпосередньо 

залежить від організатора навчального процесу, яким на 

локальному рівні є викладач [2]. 

Головними критеріями «навчального середовища» є [3]: 1) 

наявність системи засобів спілкування; 2) наявність системи 

засобів самостійної роботи з інформацією; 3) наявність 

інтенсивного спілкування між учасниками навчального процесу. 

 «Інформаційне середовище» є складовою частиною і 

технологічною основою «навчального середовища», складовою 

частиною «інформаційного простору». Знаряддям праці у 

«інформаційному середовищі» є комп’ютер. 
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Перехід від індустріальної до інформаційної моделі 

розвитку в багатьох країнах світу і зокрема в Україні зумовив 

потребу негайного перегляду й реформування освіти на всіх 

рівнях, оскільки наявні системи не повністю відповідають 

сучасним запитам та потребують переорієнтації.  

Зараз освітній простір вищих навчальних закладів (ВНЗ) 

України переживає період переходу від стандартних, звичних 

форм та методів навчання до нових прогресивних та 

інформаційно-орієнтованих. Основними завданнями його 

реформування та переходу на новий рівень розвитку є: 

1) Перегляд та оновлення змісту дисциплін. Однією з 

основних характеристик сучасного студента є практичність та 

мотивованість будь-якої діяльності, тому при вивченні дисципліни 

особлива увага повинна приділятися її зв’язку з іншими 

дисциплінами та майбутнім фахом. 

2) Методичне та технічне забезпечення викладання дисци-

пліни. Основною причиною складності виконання даного завдання 

є недостатнє фінансування з боку держави, тому на початковому 

етапі максимально ефективне виконання цього завдання залежить 

від педагогічної творчості та майстерності викладача. 

3) Перепідготовка та підвищення кваліфікації викладачів. 

Викладацька діяльність потребує постійної самоосвіти. Оскільки 

цього не завжди достатньо, то досить часто просто необхідними є 

курси підвищення кваліфікації, огляд сучасних тенденцій 

викладання, нові авторські методики. Вимоги до сучасного 
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викладача є досить високими: він повинен досконало володіти 

матеріалом, знати про всі нові напрями досліджень у своїй галузі 

та практикувати нові методи викладання свого предмету.  

4) Розробка нових методів контролю виконання самостійних 

та індивідуальних робіт. Протягом останніх років по багатьох, 

особливо фундаментальних дисциплінах, збільшилась кількість 

годин на самостійне вивчення. Це приводить до потреби 

впровадження електронної освіти, що вимагає нового підходу до 

контролю вивченого матеріалу. Так, наприклад, контроль у 

вигляді тестів саме для фундаментальних дисциплін не завжди є 

об’єктивним і ефективним. 

5) Підтримка та координація науково-дослідницької 

діяльності студентів. Даний вид роботи необхідний для 

майбутнього фахівця. Головно метою ВНЗ є не лише дати 

необхідний запас знань, а навчити студента займатися наукою та 

дослідницькою діяльністю, знаходитися в постійному творчому 

пошуку, відкривати в собі нові можливості.  

Українська освіта сьогодні проходить переломний період 

переходу від пострадянської до нової європейської системи освіти, 

елементи якої частково чи повністю вже запроваджуються у ВНЗ 

України при викладанні певних дисциплін. Основним завданням 

побудови нової моделі національної системи освіти є створення 

інформаційного навчального середовища, яке б зберігало 

ефективні традиційні та використовувало б нові прогресивні 

методи навчання і було динамічним відносно змісту дисциплін. 
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18. ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

О.О. Кутас 

Національний університет харчових технологій 

 

Зміни, що відбуваються в українському суспільстві, впли-

вають і на систему освіти. Модернізація системи вищої освіти 

потребує якісної зміни методики навчання студентів: 

впровадження прогресивних форм викладання дисциплін, 
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урізноманітнення форм та методів навчального процесу, 

використання сучасних інтерактивних технологій навчання та ін. 

Якісні зміни можливі не лише завдяки використанню 

новітніх інформаційних засобів та мультимедійних технологій. До 

педагогічного арсеналу викладачів мають залучатися і ефективні 

методи навчання, які сприятимуть більш якісній підготовці 

майбутніх фахівців. Досвід національної системи вищої освіти 

довів ефективність таких методів. 

Конкурентоспроможність випускників вузів на ринку праці 

значною мірою залежить від того, наскільки вони опанували суча-

сні економічні та технічні знання, а також від їх вміння мислити та 

приймати правильне рішення в конкретних виробничих ситуаціях. 

Практика показує необхідність застосування таких форм, 

прийомів, методів та засобів навчання, які можуть зробити 

навчальний процес інтенсивнішим, активізувати пізнавальну 

діяльність студентів, підвищити результативність їхньої 

самостійної роботи. До таких методів належать метод конкретних 

ситуацій, проблемне навчання, ігрові методи та інші. 

Самопідготовка студентів також набуває в сучасних умовах 

великого значення. Повному осмисленню теоретичних і практик-

них засад майбутньої професії допомагає використання методів 

активного навчання, що дають можливість пов’язати теоретичні 

знання з практикою, забезпечити активну пізнавальну діяльність 

студентів. Ці методи сприяють зацікавленій розумовій діяльності 

студентів, активному сприйняттю теоретичного матеріалу під час 



195 
 

навчання, розвитку навичок та умінь самостійного прийняття 

обґрунтованих рішень у проблемних ситуаціях. 

Використання під час занять активних методів навчання 

допомагає залучати студентів до активної комунікативної 

діяльності, сприяє самостійному оволодінню необхідними 

вміннями, а також формуванню навичок пошуку шляхів 

розв’язання різноманітних задач. 

Сучасний майбутній управлінець повинен бути досвідченим 

спеціалістом, умілим організатором, має враховувати думку 

колективу, критично оцінювати досягнуті результати та рішуче 

доводити власні переконання.  

Тому для методики викладання економіки та менеджменту 

дуже ефективним є використання методів навчання, які 

забезпечують максимальну активність викладачів i студентів 

(рольові, управлінські та навчальні ігри, соціально-психологічні, 

педагогічні тренінги, комп’ютерні ігри тощо) [1].  

До характерних особливостей методів активного навчання 

належать: професійний інтерес, змагальність, ігровий характер 

занять, нестандартний характер навчально-пізнавальної 

діяльності, проблемність та емоційність [3]. 

Взаєморозуміння викладача і студентів у процесі вирішення 

проблемних задач та ігрових ситуацій є відображенням позитивної 

якості методів активного навчання. 

Різноманітність методів активного навчання ставить перед 

викладачами вищих навчальних закладів питання щодо вибору 
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найбільш ефективних з них, які відповідно до сучасних вимог 

здатні забезпечити якісну підготовку спеціалістів, вирішення 

актуальних питань практичної діяльності.  

Як свідчить аналіз літературних джерел, проблема вибору 

ефективних методів навчання є досить складною і залежить від 

ряду факторів: загальних, специфічних та конкретних.  

Впровадження прогресивних методів навчання у навчальний 

процес у вищих навчальних закладах вимагає переосмислення 

методики проведення аудиторних занять. Варто відмовитися від 

читання лекцій у звичному режимі, запропонувавши студентам 

перед лекційним чи практичним заняттям опрацювати основні 

питання, що будуть на ньому розглядатися. Самостійно вивчивши 

матеріал, студент буде прагнути до розуміння його змісту та 

матиме можливість обговорити незрозумілі моменти з викладачем 

і товаришами під час під час проведення заняття.  

Дискусія, що входить до групи проблемних методів і має 

кілька різновидів, відіграє важливу роль у професійній підготовці 

майбутніх фахівців. 

Вона відображає обмін думками членів групи щодо певного 

питання, розвиває мислення студентів, допомагає формувати 

погляди, переконання, уміння формулювати і висловлювати 

думки, оцінювати пропозиції колег. 

Для стимулювання активності студентів широко використо-

вується також метод «мозкового штурму», який полягає у вико-

нанні певного завдання за дуже обмежений час шляхом висунення 
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максимального числа ідей, їх обговорення та відбору. Цей метод 

використовується для розвитку творчих здібностей чи розв’язання 

складних проблем  

Також важливе значення для активізації самостійної роботи 

студентів вищих навчальних закладів має метод навчальних 

проектів, який сприяє формуванню вмінь використовувати 

різноманітні інформаційні джерела для вирішення проблеми, 

працювати в команді, аргументувати свої пропозиції щодо 

розв’язання задачі, використовувати раніше набуті знання та 

застосовувати теоретичні знання на практиці. Цей метод сприяє 

розвитку творчих здібностей студентів [2]. 

Форми активізації навчального процесу повинні мати 

комплексний характер, який би враховував вимоги 

індивідуалізації навчання та вироблення у студентів вміння 

спільно вирішувати складні професійні завдання. 
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19. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО- 

ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Марченко А.А., викладач кафедри ДПМ та дизайну  

КПІ ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг, Україна 

 

Стрімкість соціальних і науково-технічних змін, виклики 

ринкового суспільства в сукупності з процесами глобалізації, 

євроінтеграції, інформатизації й технологізації, глибоким 

проникненням комп’ютерних технологій в усі сфери життя 

сьогочасного суспільства неминуче позначилися на рівні 

державних вимог до професійно-педагогічній діяльності вчителя 

естетичного циклу. Як результат, у сфері його професійних 

інтересів з’являються нові для мистецтва й художньої культури 

об’єкти, поняття, засоби навчання та викладання, матеріальні й 

культурні знаряддя праці й художньої діяльності. Учитель 

естетичного циклу, вважають О. Альохін, Г. Бєда, А. Дем’янчук, 

В. Банніков, С. Коновець, В. Кузін, Л. Мосол, Б. Неменський, 

О. Отич, М. Ростовцев, О. Рудницька, Н. Сакуліна, В. Орлов, 

Б. Юсов та інші, як сполучна ланка між професійним мистецтвом і 

освітою, повинен володіти необхідним рівнем готовності й 

здатності для здійснення своєї місії зі знанням справи й на 

високому рівні професійної майстерності, використовуючи 

найсучасніші засоби й педагогічні технології. 
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Сьогодні існує розмаїття робіт, що вивчають особливості 

формування загальних, узагальнених, спеціальних і специфічних 

умінь майбутнього фахівця. Для нашого дослідження виявилися 

доцільними ті з них, що торкаються формування й розвитку вмінь, 

специфічних для художньо-професійної діяльності майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва. З-поміж них: формування 

графічних і мальовничих умінь (Г. Бєда, І. Грабар, В. Кузін, 

М. Ростовцев, Н. Сакуліна), художніх, проектних, дизайнерських 

умінь (І. Абоїмова, Ю. Артемьєва, А. Васильєва, І. Винокур, 

А. Гавриленко, В. Давидкіна, Н. Калина та інші), професійних 

умінь (В. Банніков, М. Дьяченко, Л. Кандибович, О. Поровський, 

О. Орлов), педагогічних умінь (В. Загвязинський, Т. Ілліна, 

Г. Коджаспірова, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, В. Сластьонін, 

Г. Сухобська) тощо. Дослідники вказують на необхідність 

урахування й впровадження для цього сучасних засобів і 

технологій, що здатні надати процесу формування цілісності, 

комплексності й оптимальності, а також наблизити його до 

реальних потреб майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 

Ми з’ясували, що художньо-професійні вміння є окремим 

феноменом, особистісним новоутворенням і підструктурою 

художньо-педагогічної діяльності суб’єкта. Вони є творчими 

вміннями другого рівня, формуються на базі знань і простих вмінь 

і не можуть бути зведені ані до здібностей, ані до знань і навичок 

учителя образотворчого мистецтва. У структурі особистості 

вчителя художньо-професійні вміння є підвидом професійно-
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педагогічних умінь, які належать до групи спеціально-

професійних умінь та виходять із природи викладання 

образотворчого мистецтва [1]. 

Під художньо-професійними вміннями у широкому значенні 

маємо на увазі сукупність інтегрованих художніх, педагогічних і 

особистісних умінь, які необхідні вчителеві образотворчого 

мистецтва для якісного вирішення професійних завдань, і такі, що 

дозволяють йому виконувати художньо-професійну діяльність з 

високою якістю, зі знанням справи, компетентно, безпомилково й 

ефективно. Під художньо-професійними вміннями у вузькому 

значенні розуміємо складну систему психологічних і практичних 

дій, необхідних учителеві образотворчого мистецтва для 

цілеспрямованої регуляції художньо-професійної діяльності за 

допомогою наявних в нього знань та навичок.  

Дослідження взаємозв’язків і взаємовідносин між художнім, 

педагогічним і творчим компонентами художньо-професійної 

діяльності дозволило нам визначити зміст художньо-професійних 

умінь учителя образотворчого мистецтва як сукупність 

операціональних засобів педагогічної, художньої й методичної 

діяльності, що забезпечують у своїй інтегрованій єдності передачу 

досвіду художнього бачення підростаючому поколінню.  

Актуальним базовим складом художньо-професійних умінь 

є: педагогічні (аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні, 

організаторські, комунікативні); художні (художньо-естетичні, 
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проективні, графічні, образотворчі) й методичні (змістовно-

інформаційні, організаційно-діяльнісні, операційно-коригувальні). 

Для формування професійних умінь (до яких належать і 

досліджувані нами художньо-професійні вміння) у навчальний 

процес вищого навчального закладу цілеспрямовано включають 

новітні засоби навчання, у першу чергу ті, що викликають у 

студентів сенсомоторні стимули і слугують предметною 

підтримкою в організації пізнавальної діяльність майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва.  

Під формуванням у студентів художньо-професійних умінь 

розуміємо процес (від лат. processus – просування) послідовної 

побудови в їх свідомості складної інтегрованої системи художніх, 

педагогічних і методичних умінь, спрямованої на якісне 

вирішення професійних завдань, виконання художньо-професійної 

діяльності з високою якістю, зі знанням справи, компетентно, 

безпомилково й ефективно. 

Численні дослідження доводять, що стихійне формування в 

студентів художньо-професійних умінь призводить до наслідків, 

які врешті-решт позначаються як на рівні їх навчальної діяльності, 

так і на рівні готовності до майбутньої професійної діяльності, на 

загальній успішності й професійному становленні. Відтак, процес 

цілеспрямованого формування вмінь у студентів потребує 

урахування і створення певних умов у навчальному процесі. 

Під дидактичними умовами формування художньо-

професійних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
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засобами комп’ютерних технологій ми будемо розуміти 

спеціально змодельовані (сконструйовані) навчальні процедури, 

реалізація яких дозволить при вивченні фахових дисциплін 

забезпечити формування й удосконалення складної системи 

психологічних і практичних дій, необхідних для цілеспрямованої 

регуляції студентами художньо-професійної діяльності за 

допомогою наявних знань та навичок.  

Засвоєння студентами мети, теоретичних основ і художньо-

графічних еталонів професійної діяльності стає більш ефективним 

за використанням комп’ютерних технологій, зокрема технології 

мультимедіа, яка дозволяє забезпечити повноцінне художнє 

сприйняття, проникнення в природу творчого завдання, 

експериментування з матеріалом, самостійний пошук зв’язків 

усередині художньо-педагогічних явищ тощо засобами сучасної 

комп’ютерної наочності. Мультимедійні технології можуть бути 

використані на всіх необхідних рівнях пред’явлення навчального 

змісту й формування й розвитку художньо-професійних знань: їх 

сприйняття, спостереження, теоретичного й практичного 

опрацювання.  

Для формування художньо-професійних умінь у майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва мультимедійні технології 

можуть бути застосовані за такими моделями, як-от: мульти-

медійна лекція, мультимедійне портфоліо, опорний зоровий 

конспект, «Віртуальний музей». Провідним дидактичним засобом 
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при цьому є мультимедійна презентація – набір логічно 

пов’язаних слайдів [2]. 

Сучасні технології графічного редагування й педагогічні 

програмні засоби (у тому числі комп’ютерні тренажери, пробні 

уроки в оволодінні графічними редакторами) містять всі можливо-

сті для вправляння студентів у засвоєнні художньо-професійних 

умінь із використанням сучасних технічних засобів образотворчо-

го мистецтва (графічного планшету, цифрового фотоапарату, ска-

неру). Зокрема, за моделлю електронної художньої майстерні мо-

же бути організоване виконання майбутніми вчителями художньо-

графічних і дизайнерських завдань за допомогою графічних редак-

торів, установлених безпосередньо на комп’ютері, чи тих, що є в 

мережі із застосуванням хмарних технологій. 

У процесі формування та вдосконалення вмінь і навичок 

важливе місце посідають дидактичні технології і з-проміж них ті, 

що насамперед забезпечують як наочний приклад, так і вправ-

ляння в застосуванні студентами вмінь. Важливо при цьому до-

триуватися доцільного співвідношення «традиційних» і сучасних 

інформаційних технологій, де останні виступають не самоціллю, а 

одним із новітніх засобів інтенсифікації й оптимізації художньо-

професійної діяльності вчителя образотворчого мистецтва. Ком-

п’ютерні технології мають застосовуватися в комплексі з тради-

ційними для художньо-педагогічної освіти технологіями і мето-

дами – художньої інтеграції, моделювання художньо-творчого 

процесу, творчих вправ-клаузур, художнього проектування тощо. 
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Тому ті чи ті етапи роботи над формуванням вміння мають перед-

бачати використання студентами, поряд із комп’ютерними анало-

гами, власноруч створені начерки, ескізи, конструкторські рі-

шення, чернетки тощо. До того ж студентів варто залучати до 

роботи в творчих майстернях. 

Отже, дидактичними умовами формування художньо-профе-

сійних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва засо-

бами комп’ютерних технологій є: засвоєння майбутніми вчителя-

ми образотворчого мистецтва мети, теоретичних основ і худож-

ньо-графічних еталонів професійної діяльності; формування в них 

операційного складу художньо-професійної діяльності на основі 

інтеграції її видів, аспектів, комплексного застосування традицій-

них і інформаційних дидактичних засобів у навчальному процесі; 

забезпечення системного ускладнюючого характеру навчальної 

діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва, діагно-

стики й своєчасної корекції її продуктів і сформованих умінь. 
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20.ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ РАДІАНТНОГО 

МИСЛЕННЯ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

В.М. Махинько, канд. техн. наук 

В.М. Ковбаса, д-р. техн. наук,  

Національний університет харчових технологій 

 

Інформаційний бум, що спостерігається в останні 

десятиліття, ставить нові вимоги до освітньої системи. У першу 

чергу – до вищої школи, яка повинна оперативно реагувати на 

зміни в науковому пізнанні, коригуючи освітні програми з 

урахуванням нових знань. Критичною для засвоєння 

традиційними методами навчання стає і кількість інформації. 

Тому постає завдання удосконалення методів викладання і 

сприйняття науково-практичних знань, адже просте збільшення 

термінів навчання, як ми це спостерігаємо в останні роки, є 

недоцільним з кількох причин. Насамперед – з економічної: крім 

бюджетних витрат на тривале навчання, держава недоотримує 

значні кошти у вигляді додаткового прибутку, що міг би 

вироблятися навченими за скороченими програмами людьми. 

Шкідливим є занадто довге навчання і з фізіологічної точки зору: 

у період, коли активно формується кістково-м’язова система 

молодої людини, вона змушена вести переважно малорухомий 

спосіб життя. До того ж, інтенсивне інтелектуальне навантаження 

без рівноцінного фізичного призводить до підвищеної 
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стомлюваності й швидкого виснаження нервової системи, 

стимулювання якої іноді проводять за допомогою не дуже 

безпечних для здоров’я продуктів. 

Одним зі способів скорочення терміну навчання є 

підвищення його інтенсивності. Здавалося б, активний розвиток 

інформаційних технологій створює всі передумови для цього. 

Однак не секрет, що для більшості викладачів впровадження цих 

технологій у освітній процес обмежується використанням 

ілюстративного матеріалу у вигляді електронних презентацій та 

роздаванням студентам текстів лекцій на електронних носіях. Але 

ж наявність у студента того чи іншого матеріалу не робить 

автоматично студента знавцем цього матеріалу. Швидше навпаки 

– студент втрачає навички пошуку нової інформації,  оскільки 

використовується аргумент «викладач уже відібрав усе 

найкраще». Значно поліпшити ситуацію могло б створення 

повноцінних електронних навчальних комплексів, до складу яких 

входили б електронний підручник, електронний практикум та 

система тестування для поточного і підсумкового контролю знань. 

Але створення таких комплексів вимагає високої (і непрофільної 

для більшості викладачів) кваліфікації та наявності значної 

кількості вільного часу, чого позбавлена більшість педагогів. 

Вважається, що значний резерв зростання інтенсивності 

аудиторних занять (на які припадає значна частина витрат часу) 

полягає у підвищенні темпу їх проведення. Адже відомо, що 

швидкість сприйняття інформації на слух у кілька разів перевищує 
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швидкість її записування. Але тут виникає інша проблема – 

студент не має навичок «правильного» конспектування: більшість 

намагається встигнути записати якомога більше слів викладача. 

Відповідно, керування темпом заняття переходить від викладача 

до студента (до того ж - найповільнішого), що нівелює всі зусилля 

педагога щодо інтенсифікації освітнього процесу і навіть знижує 

активність роботи кращих студентів (які змушені весь час 

«гальмувати» свою розумову діяльність). 

Третім шляхом скорочення тривалості навчання (насамперед 

– аудиторного) вважається підвищення частки самостійної роботи 

студентів. Однак і тут виникають значні перепони, основна з яких 

– студенти не навчені працювати самостійно. Навіть маючи 

достатню кількість друкованих джерел інформації, студент 

переважно просто копіює цілі абзаци тексту без його осмислення, 

«концентрування» і, найголовніше, - включення у свою систему 

знань. А надання викладачами електронних версій конспектів 

лекцій чи підручників лише полегшує цю роботу, перетворюючи 

студента у простого ретранслятора інформації методами 

комп’ютерної техніки. Якщо ж перед студентом ставиться 

завдання самостійного пошуку необхідної інформації – він іноді 

використовує недостовірні джерела інформації (у першу чергу – з 

мережі Інтернет), не маючи змоги, без допомоги викладача, 

критично її осмислити. У той же час можливість такого 

консультування у дистанційному режимі (наприклад, з 
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використанням онлайн-технологій) стримується відсутністю 

сучасної комп’ютерної техніки як з боку студентів, так і педагогів. 

Зважаючи на наведені аргументи, класичні методи навчання 

все ще відіграватимуть значну роль у освітньому процесі, тому 

резерви його поліпшення слід шукати не лише в інформаційних 

технологіях, але й у вдосконаленні самої освітньої діяльності 

студента на основі новітніх знань про функціонування мозку в 

процесі сприйняття й засвоєння інформації. Одним з таких методів 

може стати використання теорії радіантного мислення, 

розробленої наприкінці минулого століття американським вченим 

Тоні Бьюзеном. Основою цієї теорії є твердження про переважно 

розгалуджено-асоціативне мислення людини, відображенням якої 

є розумові карти (скор. Рокарти, англ. Mind Maps), схематичну 

структуру яких можна представити у вигляді рис. 1 [1].  

 

Рисунок 1. Структура розумової карти 
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Первинно метод розроблявся переважно для вирішення 

мнемонічних завдань (підвищення рівня запам’ятовування 

інформації), однак з часом виявилася його висока ефективність у 

вирішенні цілого спектру найрізноманітніших задач – від аналізу 

особистісних проблем людини до планування напрямів розвитку 

міжнародних корпорацій. 

Разом зі своїм братом – професором Баррі Бьюзеном, автор 

методу досить ґрунтовно розробив засади використання рокарт у 

освітній діяльності як викладача, так і студента. Якщо говорити 

про останнього, рокарти можуть бути використані на етапах 

конспектування лекцій, опрацювання літератури, самоперевірки, 

підготовки до контрольних заходів тощо. Зважаючи на те, що 

конспектування все ще залишається одним з головних елементів 

класичної освітньої системи і, як ми зазначали вище, є 

найтривалішим й інформаційно найбільш насиченим, розглянемо 

переваги рокарт саме для цього виду діяльності студента. 

За твердженнями авторів теорії радіантного мислення та 

даними багатьох спостережень, рокарти здатні практично 

повністю подолати відомі недоліки традиційного (або «лінійного», 

як його називає автор методу) конспектування: великі витрати 

часу і зусиль, протиріччя між кількістю записаного і зрозумілого, 

відсутність особистісного ставлення студента до матеріалу, втрата 

ключових слів і елементарна нудьга. Рокарти здатні не лише 

значно спростити процес конспектування, але й підвищити 

ефективність використання законспектованої таким чином 
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інформації в подальшому. Для цього слід лише дотримуватися 

нескладних правил складання рокарт [2]: 

 конспектування починаємо з вихідної структури, в 

центрі якої розміщено ключове слово (краще використовувати не 

звичні зошити, а великоформатні альбоми); 

 розгалужень першого рівня має бути не більше 7 

(найчастіше це будуть пункти плану лекції); 

 заповнення рокарти проходить нанесенням 

додаткових розгалужень з ключовими словами; 

 у оформленні слід використовувати не менше трьох 

кольорів, що значно спростить сприйняття схеми в подальшому і 

дасть можливість додаткового структурування інформації; 

 завжди, коли це можливо, слід віддавати перевагу 

малюнку перед словами; 

 для концентрування інформації доцільно розробити 

систему кодів (наприклад, «!» - «зверни увагу», «?» - «запитати 

додатково» тощо) і використовувати мінімум слів; 

 важливість інформації може бути показана розміром 

літер або товщиною відповідної лінії; 

 доречно залишати достатньо вільного місця між 

різними гілками, оскільки важливі дані можуть прозвучати навіть 

наприкінці лекції; 

 тематичну інформацію можна об’єднувати у 

додаткові блоки, а взаємозв’язок відображати за допомогою 

різного виду стрілочок. 
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Зрозуміло, що навчання методам складання рокарт також 

вимагатиме додаткового часу і зусиль, однак розуміння їх переваг 

здатне суттєво прискорити цей процес. Автори стверджують, що 

правильно складена рокарта здатна на 50% скоротити витрати ча-

су на конспектування і зекономити 90% часу на перечитування і 

запам’ятовування змісту конспекту. Це досягається, передусім, 

знаходженням усього змісту рокарти в єдиному полі зору, що зна-

чно полегшує віднаходження та сприйняття ключових слів. Ос-

кільки складання рокарт вимагає певних творчих зусиль (а не про-

стого механічного записування), така робота є «цікавішою» для 

мозку, здатна підтримувати його в підвищеному тонусі протягом 

усього заняття і навіть сприяти його додатковому розвитку. 

Зважаючи на вказане, рокарти мають зайняти гідне місце у 

системі класичної освіти, ставши незамінним інструментом для 

підвищення інтенсивності навчального процесу без втрати 

інформативності та необхідності подовжувати тривалість 

навчання. Додатковою їх перевагою є універсальність і 

придатність до використання навіть після завершення основної 

стадії навчання. 
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21. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Михайлова Н.О., Кохан О.М. 

Національний університет харчових технологій 

 

Питання використання мультимедійних технологій посідає 

одне із визначних місць у сучасному навчанні. Тому, застосування 

мультимедійних технологій для навчання мови вже розглядалося 

різними вченими. Так, С.З. Алборова, обґрунтовуючи необхідність 

використання мультимедійних технологій в освітньому процесі, 

зазначала, що дидактичні можливості певних технічних засобів 

співвідносні з певними бажаними характеристиками [1]. І.А. 

Смольяннікова зазначає, що «сучасний фахівець в будь-якій галузі 

повинен володіти навичками використання інформаційних та 

комунікаційних технологій у професійному контексті» [2]. 

Сучасний рівень розвитку суспільства вимагає від тих, хто 

навчається досвіду існування в інформаційному просторі. В 

контексті мовної освіти це веде до розгляду можливостей 

мультимедійних технологій стосовно створення технологічного 

навчального середовища (тобто навчального середовища, в якому 

поряд із традиційними матеріалами та видами роботи 

використовуються можливості ресурсів ІКТ та навчальні 

матеріали нового покоління), а також простору, що передає 

соціокультурну своєрідність досліджуваного лінгвосоціуму.  
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І.В. Ставицька зазначає декілька способів застосування засо-

бів мультимедіа в навчальному процесі, серед яких:  

 використання електронних лекторів, тренажерів, 

підручників, енциклопедій;  

 розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор 

з використанням штучного інтелекту;  

 моделювання процесів і явищ;  

 забезпечення дистанційної форми навчання;  

 проведення інтерактивних освітніх телеконференцій;  

 побудова систем контролю й перевірки знань і умінь 

студентів (використання контролюючих програм-тестів);  

 створення і підтримка сайтів навчальних закладів;  

 створення презентацій навчального матеріалу;  

Французький науковець Chauminot G.[5, с. 33], опираючись 

на власний досвід експериментальних досліджень, стверджує, що 

завдяки мультимедійним програмам студент може працювати у 

своєму ритмі та відповідно до своїх потреб. Досвід науковця 

свідчить про можливості, які надають студентам мультимедійні 

навчальні програми: покращення розуміння запропонованих 

документів та підвищення мотивації до навчання.  

Мультимедійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи 

чуття студентів, поєднуючи друкований текст, графічне 

зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис, 

створюючи «віртуальну реальність» справжнього спілкування. 

Доведено, що застосування мультимедійних матеріалів та 
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комп’ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а 

рівень запам’ятовування через одночасне використання 

зображень, звуку, тексту зростає на 30-40 відсотків [4, с. 137].  

Отже, використання мультимедійних технологій у процесі 

викладання іноземних мов:  

- значно розширює та урізноманітнює програму вивчення 

іноземних мов у ВНЗ;  

- надає доступ до різноманітних автентичних матеріалів 

(комп’ютерне подання мовного матеріалу на основі художньої 

літератури, статей, матеріалів інформаційних сайтів; робота зі 

словником та ін.);  

- зацікавлює студентів до вивчення іноземних мов;  

- розширює мотивацію студентів до навчання, надаючи їм 

можливість працювати над мовою у зручному для них темпі, 

сприяючи, таким чином, індивідуалізації навчання та ефективному 

оволодінню іноземною мовою.  

Нові засоби навчання і нові інформаційні технології 

вимагають високого ступеня підготовленості, навченості і 

готовності викладачів застосовувати різні досягнення 

інформаційних технологій у процесі навчання. Викладачам слід 

усвідомити, що без удосконалення і розширення своїх знань і 

навичок у сфері використання інформаційних технологій вони 

можуть відстати від своїх студентів і тим самим втратити 

авторитет викладача.  
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22. ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Мірочник В.В., викладач 

Національний університет харчових технологій 

 

Одним з ключових понять процесу оновлення вітчизняного 

освітнього середовища є поняття компетентності як володіння 

людиною системою знань, навичок і вмінь та індивідуально-

особистісного ставлення до предмета діяльності. Рівень 

компетентності фахівця має забезпечити його гармонічну 

взаємодію із суспільством, що включає як уміння професійного 

спілкування, так і загальномовленнєві вміння. На сучасному етапі 

свого розвитку суспільство не може існувати поза іншомовними 

інформаційними потоками, які надходять з різних країн, що 

визначає необхідність володіння загальною для них іноземною 

мовою. Від рівня іншомовної професійно-спрямованої компетенції 

фахівця залежить подальший розвиток умінь користуватись 

іноземною мовою в реальному професійному спілкуванні. Це 

зумовлює необхідність визначення поняття іншомовної 

професійної компетенції для досягнення майбутніми 

економістами спроможності вирішувати професійні завдання 

засобами іноземної мови. 

Одним із засобів оптимізації формування професійної 

англомовної компетенції виступають комп’ютерні технології. 

Значним внеском у вирішення проблеми комп’ютеризації 
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навчання іншомовного професійного спілкування стали 

дослідження В. Аїтова, П. Асоянц, О. Бігич, М. Бовтенко, 

Я. Булахової, Т. Григор’євої, Т. Карамишевої, О. Косован, 

Л. Морської, Р. Піотровського, Є. Полат, П. Сердюкова, 

Н. Тализіної, D. Barr, R. Blake, D. Chun, Т. Ellis, А. Kledecka-

Nadera, R. Mayer, R. Moreno, D. Murray, які акцентували увагу на 

психолого-педагогічних, ергономічних, дидактичних і лінгво-

методичних проблемах, що дозволило збільшити час вивчення 

іноземної мови за рахунок самостійної роботи з комп’ютерними 

програмами, удосконалити навички володіння мовним матеріалом, 

розвинути вміння самостійної навчальної діяльності, суттєво 

підвищити мотивацію набуття професійних та іншомовних знань. 

Однак поза полем досліджень учених залишалася проблема визна-

чення педагогічних умов організації процесу навчання економістів 

англійської мови з використанням комп’ютерних технологій і без 

них, що утрудняє досягнення більшістю студентів за програмова-

ного рівня становлення іншомовної професійної компетенції. 

Доцільність використання комп’ютерних технологій для 

вдосконалення іншомовних умінь майбутніх економістів на основі 

виконання різноманітних традиційних та комп’ютеризованих 

завдань відзначалася Т. Бєлєнькою, В. Краснопольським, 

Н. Прудніковою, С. Радецькою, D. Cummins. Теоретичні джерела і 

методики формування іншомовної професійної компетенції 

засвідчують значні можливості вдосконалення теорії і практики 

навчання студентів економічних спеціальностей іншомовного 
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професійно-орієнтованого спілкування засобами систематичного 

залучення до навчальної діяльності за допомогою комп’ютерних 

навчальних програм на різних етапах роботи з мовним і 

мовленнєвим матеріалом. 

Принципи комп’ютеризованого навчання англійської мови 

передбачають: алгоритмізацію формування навичок і вмінь 

відповідно до психологічних механізмів формування способів 

діяльності; гнучке структурування й варіювання режимів навчання 

і контролю; забезпечення продуктивності самостійної навчальної 

діяльності за рахунок посилення самоконтролю за результатами 

навчання, проблемну постановку завдань, формування індивіду-

ального стилю когнітивної діяльності. Згідно із загальними мето-

дичними принципами, комп’ютерні засоби навчання сприяють 

ефективності навчального процесу за умов їх систематичного за-

стосування на етапах презентації, первинної обробки й активізації 

навчального матеріалу; відповідності змісту навчального 

матеріалу комп’ютерної програми цілям і завданням етапу нав-

чання. Спеціальними лінгводидактичними принципами комп’юте-

ризованого навчання іноземної мови передбачено структурно-

функціональну зв’язаність й системність подання навчального 

матеріалу як послідовності навчально-інформаційних блоків 

програми; забезпечення інтерактивності матеріалу гіперзв’язками 

між блоками тренувальної, довідкової і контрольної підсистем 

програми; індивідуалізацію навчання за рахунок вибору користу-

вачем стратегії досягнення навчальної мети, адаптації системи 
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навчання до його здібностей, диференційованих завдань і опор; 

реалізацію когнітивної і керуючої функцій комп’ютерної візу-

алізації інформації; простоту навігації, ергономічність програм-

ного продукту, достатність інформаційно-довідкової підтримки, 

позитивне емоційне тло навчання. 

У системі вправ, спрямованій на формування англомовної 

компетенції студентів-економістів, виділено фонетичний та 

інтегрально-тематичний етапи. До завдань фонетичного етапу 

ввійшло формування артикуляційних рецептивно-репродуктивних 

навичок і рецептивно-репродуктивних і продуктивних просо-

дичних умінь, технічних навичок читання, рецептивно-

репродуктивних лексико-граматичних навичок, рецептивно-

продуктивних умінь тематичного монологічного й діалогічного 

мовлення. На цьому етапі використання комп’ютерних технологій 

не було передбачено через високу вартість і трудомісткість 

створення програм з модулем розпізнавання мови, через 

необхідність контролю та вчасну корекцію викладачем 

артикуляції й інтонації студентів. Засвоєння навчального 

матеріалу етапу забезпечувалося трьома групами вправ: 1) 

фонетичними, 2) лексико-граматичними, 3) вправами на 

оволодіння усномовленнєвими навичками і вміннями. 

Отже, навчання професійно-орієнтованої англійської мови 

студентів-економістів засобами комп’ютерних технологій 

передбачало інтеграцію формування англомовних комунікативних 

та інформаційно-когнітивних умінь на основі використання 
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комплексно-інтегральної комп’ютерної навчальної програми; 

забезпечення змістової і процесуальної єдності навчання 

інтеграцією колективної і самостійної форм навчальної діяльності; 

інтегральну інтенсифікацію всіх ланок навчального процесу; 

забезпечення збалансованого співвідношення свідомого засвоєння 

навчального матеріалу й комунікативної орієнтованості 

навчального процесу. 
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23. ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТОВОГО 

МОДУЛЮ "ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ" В 

АГРАРНОМУ ВНЗ 

Р. В. Ненька, викладач 

Уманський національний університет садівництва 

М. В. Ненька, старший науковий співробітник  

Уманська дослідно-селекційна станція 

 

Удосконалення навчального процесу, підвищення якості 

професійної підготовки спеціалістів в нових умовах розвитку 
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аграрних вузів вимагають піднесення на вищу ступінь наукового 

рівня і якості втілення наукових розробок в життя, а це в свою 

чергу означає необхідність використання в розв’язанні цих 

проблем нових наукових підходів і методів, які базуються, в 

значній мірі, на математиці і математичних моделях. Вивчення 

вищої математики в аграрному ВНЗ має за мету підвищення рівня 

математичної підготовки майбутніх фахівців до рівня, який 

дозволить використовувати математичні методи при вирішенні 

завдань професійної діяльності. 

В цьому плані мета сучасної математичної підготовки 

студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю полягає 

в розв’язанні двох рівноправних завдань: 

1) озброєння студентів глибокими математичними знаннями, 

виховання математичної культури; 

2) практичне застосування теоретичного матеріалу: 

закріплення математичних фактів задачами професійної 

спрямованості та використання в спеціальних дисциплінах. 

Враховуючи те, що майбутній агроном вивчає математику з 

практичною, прикладною метою, необхідно, конструюючи 

інтегрований зміст навчальної дисципліни, користуватись 

модульним принципом. У кожному із змістовних модулів виділяти 

два блоки: базовий і професійно зорієнтований. Перший повинен 

місти головні логічні елементи математичної теорії. Другий 

орієнтуватись на формування конкретних функцій практичної 

діяльності студентів.  
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Широкі можливості для реалізації прикладної спрямованості 

математичної науки має змістовий модуль "Основи математичної 

статистики" (факультет агрономії). Математична статистика – 

розділ математики, який опирається на теорію ймовірності і 

присвячений методам систематизації та обробки результатів 

досліджень. Використовується для виявлення (знаходження), 

аналізу та обґрунтування закономірностей і явищ, які вивчаються. 

Дослідник при проведенні будь-якого досліду, звертаючись до 

математичної статистики, може вирішити такі три основні 

питання: 1) Як і в якій кількості відібрати об’єкти для 

дослідження; 2) Як за допомогою статистичних методів скоротити 

початкову інформацію і всі індивідуальні дані дослідів 

представити порівняно невеликою кількістю по можливості 

простіших узагальнених показників, не втративши при цьому 

найбільш притаманні для них риси; 3) Як оцінити достовірність та 

надійність одержаних у досліді даних, відокремити випадкове від 

істотного і за окремою частиною (вибіркою) охарактеризувати 

ціле з достатньою точністю. В агробіологічних дослідженнях 

дослідник має справу з дуже складними дослідами, в яких значна 

кількість факторів не піддається строгому обліку і контролю. Але 

й з таких дослідів, дякуючи математичній статистиці, можна 

одержати потрібну інформацію і оцінити ступінь надійності її 

результатів. Водночас слід розуміти, що математична статистика є 

лише засобом озброєння дослідника і не повинна підміняти інші 

спеціальні методики дослідження, тому що ніяка статистична 
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обробка не в змозі усунути погрішності, допущені при закладанні 

дослідів і проведенні досліджень. Тому обов’язок дослідника є 

постановка добротних цілеспрямованих дослідів, а математична 

статистика допомагає вибрати оптимальні умови для проведення 

агрономічних досліджень і дає об’єктивну кількісну оцінку 

одержаних даних [2]. 

Дотримуючись сформульованих Ю.М. Колягіним та 

В.В.Пікан положень про те, що прикладна спрямованість навчання 

– це орієнтація змісту й методів навчання на демонстрацію 

застосування математики в професійній діяльності [1], та беручи 

до уваги важливість статистичних знань для студентів, вважаємо, 

що прикладна спрямованість курсу статистики повинна мати чітке 

відображення в орієнтації змісту й методів навчання на: 1) 

використання експериментальних даних наукових досліджень в 

агробіологічних дослідженнях для статистичного аналізу на 

заняттях з вищої математики; 2) демонстрацію універсальності 

методів математичної статистики для обробки результатів 

досліджень; 3) вироблення в студентів навичок і вмінь проводити 

елементарні дослідження, які сприяли б формуванню 

статистичних уявлень. 

При вивченні теми "Дисперсійний аналіз" доцільно 

розглянути задачу, числові дані якої відповідають існуючим на 

практиці, тобто є реальними.  

Наприклад, за результатами сортовипробування цукрових 

буряків в Уманській науково-селекційній станції. за 2014 рік 
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Сорт Урожайність по повторностях,т/га 

Granate 63,8 65,3 66,4 63,5 

Ferrara   65,3 67,9 68,1 68,8 

Zoom  64,0 65,5 64,8 63,9 

Portland   67,5 68,5 68,0 66,9 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 

вивчити вплив сорту на врожайність. 

Таким чином, для сприяння прикладної спрямованості 

навчання вищої математики, варто більше уваги звертати на 

розв'язування задач, пов'язаних з профілем даної спеціальності.  
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24. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- 

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Никитенко О.В., старший викладач, 

Національний університет харчових технологій 

 

Інформатизація освіти і науки є одним з першочергових 

кроків розвитку українського освітнього простору. Національна 

доктрина розвитку освіти України у XXI столітті ставить головну 

мету української системи освіти, яка покликана забезпечити 

«створення та впровадження інформаційних технологій навчання» 

[1]. «Актуальна задача сучасної школи – надати молоді інструмент 

для конкурентоспроможного існування в сформованому 

інформаційному суспільстві. Цим інструментом є сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології. Без них неможливо 

уявити повноцінне існування в умовах сьогодення, а їх стрімкий 

розвиток вже нікого не дивує» [2]. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 

передбачають реалізацію інформаційних та комунікаційних 

процесів, а саме: методів пошуку, збору, обробки, фіксації, 

переробки, розповсюдження інформації та процесів й методів 

поширення отриманої інформації. ІКТ, на відміну від інших 

технологій, що реалізуються виключно в сфері матеріального 

виробництва і предметної діяльності, і лише опосередковано 



226 
 

впливають на духовну діяльність, є засобом, який проникає 

переважно в сферу інтелектуальної праці. 

Серед унікальних функцій інформаційних і комунікаційних 

технологій, які дозволяють ефективно застосовувати їх в 

навчальному процесі, виділяють зокрема інформаційно-довідкову 

(за рахунок подання різного роду інформації на екрані); наочну 

демонстрацію матеріалу, комп'ютерну візуалізацію об'єкта; 

індивідуалізацію і диференціацію процесу засвоєння навчального 

матеріалу під час занять та самостійної роботи учнів (за рахунок 

подання завдань різного рівня складності, видачі довідок та 

підказок); коригування (за рахунок здійснення в процесі навчання 

тренування, консультацій та інших видів допомоги); діагностику 

(за рахунок інформування вчителя про результати навчання); 

контроль (за рахунок здійснення об'єктивного контролю зі 

зворотним зв'язком, оцінки знань, умінь і навичок з діагностикою 

помилок, здійснення самоконтролю знань), тощо. 

Специфіка іноземної мови як гуманітарної дисципліни 

дозволяє широко використовувати інформаційні технології в 

навчанні. Відомо, що кожне заняття повинне бути спрямоване на 

практичний результат, на досягнення комунікативної 

компетентності, тобто, певного рівня мовних, країнознавчих 

знань, комунікативних умінь і мовних навичок, що дозволяють 

здійснювати іншомовне спілкування. На заняттях з іноземної мови 

засоби ІКТ більшою мірою надають можливість розвивати 

загальні та комунікативні мовні компетенції студентів [3], адже 
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організація навчальної діяльності за допомогою сучасних 

технологій дозволяє в творчій формі продуктивно вирішувати всі 

завдання практичного заняття, здійснювати навчальну 

комунікативну пізнавальну діяльність, практично застосовувати 

свої знання, вміння та навички, реалізовувати індивідуальну, 

парну і групову форми роботи, представити навчальний матеріал 

більш наочним і доступним для сприйняття, тощо.  

Завдяки ІКТ можна вирішувати цілий ряд дидактичних 

завдань, які стоять перед викладачем, а саме: формувати навички 

та вміння читання, письма, аудіювання та говоріння, 

використовуючи матеріали глобальної мережі; поповнювати 

словниковий запас студентів; формувати у студентів стійку 

мотивацію до вивчення іноземної мови. 

Величезний дидактичний потенціал мають такі електронні 

освітні ресурси, як освітні портали, навчальні інтернет-програми, 

оn-line словники, підручники, енциклопедії, інформаційно-

аналітичні газети іноземною мовою. 

Мультимедійні навчальні презентації, багатим джерелом 

інформації для яких виступає Інтернет, отримали своє широке 

використання в навчанні іноземній мові. Традиційно вивчення 

теми чи розділу закінчується повторенням, закріпленням і 

узагальненням матеріалу. Всі ці елементи можна об'єднувати, 

пропонуючи студентам, на завершальному етапі створити 

мультимедійний проект, замість звичайного реферату. Створюючи 

презентацію, студенти мають можливість систематизувати набуті 
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знання і навички, практично їх застосовувати, бачити результати 

своєї роботи, а також реалізовувати свій інтелектуальний 

потенціал і здібності.  

Використання teleconferencing (проведення інтерактивних 

освітніх телеконференцій); програм-тестів з метою контролю й 

перевірки знань студентів; blogs (блоги) для розміщення текстів, 

аудіо- та відеофайлів забезпечує більшу гнучкість навчального 

процесу, активну взаємодію між викладачем і студентами, а також 

між самими студентами, відкритість, мобільність і оперативність 

обміну інформацією. Podcasts (подкастинг) - дуже актуальна 

інтернет-технологія, яка надає унікальну можливість підійти до 

організації аудіювання по-новому, використовуючи не тільки 

готові подкасти, а і створюючи їх особисто, керуючись 

специфікою цілей навчання в своїх навчальних групах.  

На сьогодні Інтернет-ресурси є основним джерелом 

інформації для сучасного учня і найбагатшим фондом для 

педагога. Широке застосування ІКТ не тільки відкриває для 

викладача нові можливості у викладанні іноземної мови, а і 

покладає на нього відповідальність грамотно та ретельно 

відбирати такі навчальні програми, які сприяють підвищенню 

мотивації студентів до вивчення мови. 

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології здатні 

модернізувати традиційні форми навчання. Їх використання в 

процесі вивчення іноземної мови сприяє розвитку творчих 

можливостей і здібностей студентів; створенню умов для їх 
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самоосвіти; придбання реального досвіду міжкультурного 

спілкування іноземною мовою; збагаченню знань про історію та 

культуру інших країн; розвитку вміння орієнтуватися в сучасному 

іншомовному інформаційному середовищі.  
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25. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО 

ПІДРУЧНИКА З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА 

ТЕОРІЯ». 

Нікітіна Тетяна Андріївна к.е.н., доцент  

Національний університет харчових технологій  

 

За сучасної організації навчального процесу самостійна 

робота студентів перетворюється на основний засіб оволодіння 

навчальним матеріалом дисципліни «Економічна теорія». За для 
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полегшення вирішення цієї задачі, студенту пропонується 

використовувати сучасні технології навчання. Зокрема для 

підвищення рівня засвоєння теоретичних положень програмного 

матеріалу, набуття навичок і вмінь із вирішення практичних 

завдань з економічної теорії студенти, поряд з опануванням 

традиційних літературних джерел, мають можливість викори-

стовувати електронний підручник.  

На кафедрі економічної теорії НУХТ розроблено електронний 

підручник «Економічна теорія» для студентів усіх економічних 

напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання,  

автори к.е.н., доц. Н.М.Салатюк та к.е.н., доц. Т.А.Нікітіна. 

Представлений електронний підручник «Економічна теорія»» 

являє собою комплекс логічно пов’язаних структурованих 

дидактичних одиниць, наданих у цифровій і аналоговій формах, 

що містить усі компоненти навчального процесу. Цей підручник є 

засобом комплексної дії на студента поєднанням концептуальної, 

ілюстрованої та довідкової частини. 

При створенні електронного підручника взяті за основу ре-

комендації наведені в «Положенні про підготовку та використання 

засобів навчання в Національному університеті харчових техноло-

гій» від 19.04.2009р. [1.] та вимоги «Положення про підготовку і 

видання навчальної та навчально-методичної літератури в НУХТ».  

Електронний підручник це електронний навчальний засіб, 

що повністю повинен відповідати програмі навчальної дисципліни 

та забезпечувати неперервність та повноту дидактичного циклу 
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процесу навчання за умови здійснення інтерактивного зв’язку [2.]. 

Електронний підручник будується на гіпертекстовій основі, при-

значений для самостійного вивчення матеріалів дисципліни і дає 

можливість студентам працювати за індивідуальним напрямком.  

При розробці електронного підручника керуються такими 

принципами: 

1. принцип необхідної доцільності. Розроблений електрон-

ний підручник повинен підвищувати ефективність навчального 

процесу, тому комп’ютеризації повинна підлягати тільки та 

частина змісту навчальної дисципліни, в рамках якої можливості 

інтерактивних комп’ютерних складових затребувані і необхідні; 

2. принцип модульного використання. Необхідно врахов-

увати особливості організації навчального процесу за кредитно-

модульною системою в сукупності зі ступенем забезпеченості 

комп’ютерами кожного студента в навчальних класах; 

3. принцип навчальної адекватності. У розробленні електро-

нного підручника потрібно максимально враховувати діючі нав-

чальні програми та рівень вимог до знань студентів, дотримува-

тися нормативної термінології у відповідній сфері знань; 

4. принцип організаційної ергономічності. Розроблений 

електронний підручник повинен мати мережеву підтримку і 

адміністративний блок керування. 

Електронний підручник має ряд переваг перед друкованою 

літературою. Ці переваги зумовлені використанням в електронній 

літературі мультимедіа, гіпертексту та інтерактивності.  
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Мультимедіа – це комплекс апаратних і програмних засобів 

комп’ютера, що дає можливість об’єднувати інформацію, подану в 

різних формах (текст, графік, звук, відео, анімація), і працювати з 

нею в інтерактивному режимі. У звичайній навчальній літературі 

всю інформацію подано тільки у вигляді тексту і графіки. В елек-

тронному підручнику можна використовувати всю багатоманіт-

ність мультимедійних технологій (робити текст барвистим, ство-

рювати різні графічні зображення, використовувати звуковий 

супровід, використовувати відео кліпи, анімацію). 

На відміну від звичайного тексту, який завжди лінійний, 

гіпертекст – це численність окремих блоків тексту, пов’язаних між 

собою через гіперпосилання. У гіпертексті в кожному вузлі може 

бути одне або декілька посилань, за допомогою яких можна 

перейти на інші вузли. В гіпертексті реалізується нелінійний 

спосіб організації і відображення тексту. Студент у цьому разі має 

можливість самостійно обирати шляхи для отримання необхідної 

йому інформації. Вважається, що такий спосіб одержання 

інформації ефективніший, ніж лінійний. 

Інтерактивність представлена у трьох формах: 

1. реактивна інтерактивність – студенти відповідають на те 

що їм надає програма; 

2. дійова інтерактивність- студенти керують програмою; 

3. взаємна інтерактивність – студент і програма здатні 

пристосуватися один до одного. Тобто програма дає можливість 
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студенту проводити дослідження, вирішувати окремі завдання, 

структурувати послідовність вирішення завдань. 

Розроблений електронний підручник з «Економічної теорії» 

устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками і 

забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, 

зокрема дистанційних методів навчання, придатний для 

комп'ютерних технологій організації навчального процесу. 

Наведені гіперпосилання, у вигляді ключових слів, основних 

категорій, кнопок переходу, за допомогою яких пов’язані між 

собою окремі частини підручника. Гіперпосилання дають 

студенту можливість самостійно вибирати шляхи для отримання 

необхідної йому інформації. 

Основні частини підручника – «Загальні основи економіч-

ного розвитку та ринкової економіки» та «Основні положення 

макроекономіки» цілком охоплюють необхідний теоретичний 

навчальний матеріал з дисципліни «Економічна теорія». Їх 

вивчення дозволить студентам економічних та неекономічних 

спеціальностей зрозуміти місце економічної науки у житті 

суспільства в цілому та окремої людини зокрема; визначати 

власне місце у вивчених економічних процесах; розуміти загальні 

основи економічного розвитку, ринку та його суб’єктів; 

характеризувати основні засади функціонування національної 

економіки як цілого; розуміти процеси, пов’язані із світовим 

господарством і міжнародними економічними відносинами. 
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26. ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ 

Побережна М.П., 

Національний університет харчових технологій 

 

На етапі формування сучасної освіти актуальним питання є 

нові ефективні методи навчання. Сьогодні вищі навчальні заклади 

почали впроваджувати сучасні педагогічні технології, 

популярними серед яких є комп'ютерне та дистанційне навчання, 

навчання із залученням інтерактивних методик, навчання за 

технологією тренінгу.  

Вибір методів навчання на сьогоднішній день зумовлений 

наступним [1, 3]: 
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- цілями навчання; 

- змістом навчального матеріалу та специфікою предмету; 

- темпом та терміном процесу навчання; 

- стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності 

викладача; 

- дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням 

процесу навчання; 

- рівнем підготовки студентів. 

Засобам навчання завжди притаманна різноманітність форм 

реалізації та методик їх використання. Застосування 

інтерактивних методів у навчально-виховному процесі у ВНЗ є 

важливими засобами інтерактивних технологій навчання 

майбутніх фахівців. Відтак актуалізується проблема визначення 

тих інтерактивних методів, які доцільно використовувати в 

традиційній лекційно-семінарській формі навчання студентів у 

вищій школі на різних видах лекцій та семінарських занять.  

Інтерактивне навчання - це навчання, яке відбувається за 

умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального 

процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, 

навчання у співпраці). Безпосередньо, сама організація 

інтерактивного навчання передбачає моделювання різноманітних 

життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу 

обставин та відповідної ситуації, використання рольових ігор [4]. 
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Усі інтерактивні технології поділяються на чотири групи: 

фронтальні технології, технології колективно-групового навчання, 

ситуативного навчання та навчання у дискусії [4]. 

Серед інтерактивних методів широко використовуються такі 

як: мозковий штурм, мікрофон, коло ідей, робота в малих групах, 

займи позицію, пресс-метод, акваріум, подорож, рольові ігри, ін. 

Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко 

спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні 

методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові і 

навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти 

запланованих результатів. На відміну від методик, інтерактивні 

навчальні технології не вибираються для виконання певних 

навчальних завдань, а самою своєю структурою визначають 

кінцевий результат. 

Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. 

Ефективність їх застосування визначається специфікою конкрет-

ного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу 

і застосування методів навчання не існує. Викладач має 

самостійно вирішити, який метод обрати з метою максимізації 

ефективності процесу навчання. Будь-який з методів навчання має 

забезпечувати: активну участь студентів у процесі навчання; 

встановлення зворотного зв'язку в системі «викладач-студент»; 

можливість застосування набутих навичок і знань в реальних 

життєвих та навчальних ситуаціях; розвиток цільових навичок 

поведінки (самостійної творчої діяльності роботи в малих групах); 
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мотивацію студентів до підвищення ефективності своєї діяльності 

на заняттях і в реальних ситуаціях; вироблення життєвих 

цінностей; створення атмосфери співпраці, взаємодії; розвиток 

комунікативних якостей і здібностей; можливість отримувати 

знання на груповому та індивідуальному рівнях. 

Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації 

навчального процессу та дозволяють студентам [2]:  

- зробити засвоєння знань більш доступним;  

- навчитись формулювати власну думку, правильно її 

виражати, доводити свою точку зору, аргументувати й 

дискутувати;  

- навчитись слухати іншу людину, поважати 

альтернативну думку;  

- моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний 

соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації та 

переживати їх;  

- вчитись будувати конструктивні відносини в групі, 

визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, 

шукати компроміси, прагнути до діалогу;  

- аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до 

засвоєння навчального матеріалу;  

- знаходити спільне розв’язання проблеми;  

- розвивати навички проектної діяльності, самостійної 

роботи, виконання творчих робіт.  

Інтерактивні методики навчання базуються на підході, 
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центрованому на студенті, що дає можливість актуалізувати 

знання, досвід всіх учасників навчання, обмінятися ним. Цей 

підхід робить навчання активним, що полегшує засвоєння 

матеріалу, робить цей процес усвідомленим, а відтак більш 

ефективним. 
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27. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Попова І.В., к. тех. наук, 

Шульга С.І.,к .хім. наук, 

Зінченко Н.Ю.,  

Харітон Т.Я., к. хім. наук 

Національний університет харчових технологій 

 

В умовах сучасного виховання компетенції майбутнього 

фахівця технічного напряму підготовки постає проблема 

впровадження нових технологій навчання. Впровадження 

комунікативних методів дозволяє викладачам організувати не 

тільки оволодіння базовими навичками й знаннями, але розвинути 

у студента особистості, схильності до наукового пошуку. 

Важливим є формування прагнення до постійного 

самовдосконалення не тільки персони, що навчається, але й 

викладача. Слід зазначити, що сучасне електронне середовище 

надає можливість реалізувати творчий потенціал науковцю та 

досліднику будь-якого рівня кваліфікації і напрямку, адаптуватися 

до швидких змін наукових парадигм.  

Інформаційно-комунікаційні технології навчання – це вико-

ристання новітніх телекомунікаційних засобів, на законних заса-
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дах, для оптимізації освітніх процесів (проведення лекційних, ла-

бораторних занять, експериментальні наукові дослідження).[1] 

З переходом до нових форм навчання, які використовують 

для колективного доступу, відкривається ціла ланка переваг: 

створення спільного наукового середовища, незалежно від 

територіального розташування навчального закладу, наявності 

власних освітніх ресурсів; підвищується ефективність навчання; 

скорочуються витрати на створення та підтримку власних освітніх 

ресурсів, за рахунок масового дублювання; стають доступними 

для широкого загалу наукової спільноти най унікальніші, новітні 

здобутки сучасної науки. [2] 

Основними вимогами, які висуваються до інформаційно-

комунікаційних технологій є: чітке визначення ролі, призначення 

та часу електронних освітніх ресурсів; введення в технологію 

лише тих компонентів, які гарантують якість навчання; чітка 

організаційна діяльність викладача; відповідність навчальної 

технології загальній стратегії й програмі предмета; постійні зміни, 

перегляд всіх компонентів системи і зміни методики навчання; 

забезпечення індивідуального навчання одночасно з колективними 

методами опанування поставленого завдання; постійний 

зворотний зв'язок між викладачем і студентом. [3] 

Важливим фактором виховання фахівця харчового, 

фармацевтичного виробництва є безпосередній практичний 

досвід, який можна набути лише в умовах виробництва. Треба 

зазначити, що провідні підприємства проявляють все більшу 
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зацікавленість у висококваліфікованих кадрах та надають 

можливість дистанційного ознайомлення з виробництвом, 

науково-технічною документацією. Крім того новітні електронні 

засоби моделювання дозволяють спрогнозувати різноманітні 

виробничі ситуації, тим самим запобігти матеріальних втрат на 

реальному виробництві. Електронні бібліотеки та каталоги 

хімічних сполук сприяють оптимізації наукового пошуку й 

експерименту. Особливого значення це набуває при створенні 

нових лікарських засобів, де від швидкості впровадження 

препарату у лікарську практику залежать сотні, а іноді й мільйони 

людських життів. 

Отже, можна зробити висновок, що постійне самовдоскона-

лення, тісний науковий зв'язок викладача та студента, впрова-

дження нових телекомунікаційних технологій навчання – запорука 

виховання висококласного сучасного інженера. 
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28. ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА 

СУЧАСНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Семененко А. А., канд.філос.наук 

Національна академія образотворчого мистецтва і 

архітектури 

 

Сучасний етап інформаційної революції, започаткований 

зрушеннями у інформаційних технологіях та появою телебачення, 

глобальної комп'ютерної мережі Інтернет та поширенням 

віртуального простору, виводить людську культуру на якісно 

новий рівень комунікації, де швидкість та доступність інформації, 

а також надзвичайні можливості спілкування складають основу 

стрімкого генезису нових культурних форм. Самі назви доби: 

«цифрове суспільство», «медіаполіс», «інтернет-галактика», 

«кіберсуспільство», «кіберкультура», «кіберпростір», 

«електронний мегаполіс», «цифрове суспільство», «інфосфера», 

«мережеве суспільство» тощо свідчать про потужну хвилю 

культурного розвою, хвилю злиття людини з технікою, в якій 

остання виступає інструментом не тільки біологічної, а й 

соціальної еволюції.  

Щоб прийняти історичний виклик ХХІ століття, освіта має 

носити випереджальний характер, не тільки даючи знання, а й 

формуючи нові способи мислення і діяльності  проектного 

характеру. Як зазначав провідний спеціаліст ЮНЕСКО Раджа Рой 

Сингх, «у процесі освіти ми вчились у минулого, намагаючись 
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відтворити і відновити його; настав час учитися у майбутнього, 

випереджаючи його... Зміни в освіті повинні бути сфокусовані на 

якісній трансформації змісту і форми» [2, 7].  

Традиційна система освіти сьогодні постає перед загрозою 

маргіналізації та архаїзації, витіснення на перефірію культурного і 

соціального життя. Для освітян пріоритетним сьогодні постає 

питання нової методології, здатної об’єднати досягнення 

традиційної системи трансляції знань з високими інформаційними 

технологіями, реалізуючи загальновизнані принципи навчання 

(принципи науковості, зв’язку з практикою, систематичності й 

послідовності, доступності, наочності тощо) у параметрах 

завданих запитами цивілізаційного руху. 

Так в інноваційному освітньому просторі ХХІ століття 

якісно змінюється педагогічна модель. Покликані необхідністю 

доступності освіти виникають форми її віртуалізації (дистанційне 

навчання, мультимедіа-курси, інтерактивні комп’ютерні 

програми), що порушує традиційну модель безпосереднього 

спілкування у навчальному процесі. Фокус особистісно-

зорієнтованості зберігають інтерактивні, проектні, ігрові 

технології, такі педагогічні техніки як проблемне навчання, школа 

критичного мислення, дискусії, тренінги, здійснювані як у 

звичних форматах освіти, так і через сітьову комунікацію (онлайн-

конференції, сітьові співтовариства, віртуальні контактні групи, 

форуми, чати тощо). 
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Сучасна медіа культура завдяки глобальному характеру 

займає місце метакультури інформаційного суспільства, в 

структурі якої сформована субкультура медіа освіти - спосіб 

освоєння медіа культури, процес формування медіа культури 

особистості, наділеної розвиненою здатністю до сприйняття, 

створення, аналізу, оцінці медіа текстів, до розуміння 

соціокультурного і політичного контексту функціонування медіа у 

сучасному світі, кодових і репрезентативних систем, 

використовуваних медіа [1, 15]   

Тільки за умов активного опанування системою освіти 

правил гри постіндустріальної доби, адаптації університетських 

традицій до реалій глобального інформаційного простору, 

розробки нових форм педагогічної практики, пошуку 

альтернативних та сучасних методик викладання, можливий 

перелом у долі освіти, набуття нею статусу повноправного 

учасника інформаційного простору світової цивілізації.   
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29. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНОГО 

ВВЕДЕННЯ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Смалько О.А., кандидат педагогічних наук, 

Кам'янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка 

 

Останнім часом все більшої популярності серед комп'ютер-

них користувачів набувають засоби розпізнавання рукописного 

введення. Певною мірою це стосується і освітян, адже все активні-

ше у навчальний процес впроваджуються технічні засоби із сен-

сорними екранами (як малого розміру, так і великого). 

Не дивлячись на ситуацію, що склалася в країні, призупи-

нення безкоштовного постачання у загальноосвітні навчальні 

заклади сучасного обладнання, все ж у школах завдяки ентузіазму 

вчителів продовжується опанування засобів новітніх технологій, 

створюються і продуктивно використовуються вже існуючі ін-

формаційно-комунікаційні ресурси, накопичуються методики. 

Все частіше в учнівської і студентської молоді можна 

побачити планшетні комп'ютери. Це зручний і компактний засіб 

для читання електронних варіантів підручників та посібників, для 

отримання інформації через мережу Інтернет і спеціальні 

програмні застосунки. Заряду батареї планшета цілком вистачає на 

час навчальної роботи. З планшетом студенти можуть зекономити 

на ксерокопіюванні навчальних матеріалів. З його допомогою 
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нескладно набирати на лекціях потрібні текстові фрагменти, 

робити будь-які потрібні записи і термінові позначки на інших 

заняттях та під час проходження виробничої практики. Студенти, 

які навчаються на технічних спеціальностях, можуть за 

допомогою планшета виконувати креслярські або дизайнерські 

проекти у будь-яких відомих програмах і веб-застосунках. 

Для тих, хто навчається, може виявитись корисним програм-

не забезпечення, орієнтоване на розпізнавання рукописного текс-

ту. Спеціальні служби розпізнавання рукописного введення вбудо-

вуються у сучасні версії операційних систем Microsoft Windows, 

наприклад, за допомогою такої служби можна перейти до викори-

стання панелі введення планшетного ПК замість звичайної 

клавіатури [2]. Поки що тестується подібна можливість в Google 

Chrome OS (знайти її можна у збірці для розробників) [1]. 

Впроваджено технологію розпізнавання рукописного 

введення в окремі офісні програми (наприклад, з пакету Microsoft 

Office 2003, і ще більш досконалий інструментарій — у новітні 

версії Microsoft Office 2010/2013, які підтримують програмний мо-

дуль, створений в корпорації Microsoft). 

Деякі програмні застосунки, в яких реалізовано функції 

розпізнавання рукописного введення, надбудовуються над іншими 

програмами для розширення їх функціональних можливостей. 

Наприклад, засіб PenOffice [6] спеціально створено для інтеграції з 

програмами пакетів Microsoft Office і OpenOffice, але він дозволяє 

вводити розпізнаний текст і в інші програми. Ще один приклад 
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подібного програмного забезпечення — JustWrite Office [3]. 

Деякі моделі планшетів та фаблетів додатково оснащуються 

електромагнітним дигітайзером або пером, що підтримує 

технологію розпізнавання рукописних літер. Приклади таких 

пристроїв: Prestigio MultiPad Note, Genius G-Pen F610, Lenovo 

ThinkPad Tablet, мобільні пристрої південнокорейської корпорації 

Samsung Electronics лінійки Galaxy Note і т.п.  

Китайська компанія Lenovo Group Limited моделі своїх 

ультрабуків-трансформерів ThinkPad Helix також оснащує 

стилусами з функцією розпізнавання рукописного введення. 

Smart-ручки (S Pen) з подібним функціоналом використовуються 

із ноутбуками-трансформерами Samsung ATIV Smart PC. 

Існує багато моделей смартфонів, в які вбудовано функцію 

розпізнавання рукописного введення. Програмні застосунки, що 

надають такі можливості, можна встановлювати додатково, особ-

ливо на моделі апаратів з операційними системами Android та iOS.  

Що стосується такого новітнього пристрою, як цифрова 

ручка, то це взагалі дуже корисний технічний засіб для тих, хто 

навчається, зокрема для студентів і особливо ті моделі, які добре 

оцифровують і розпізнають рукописний текст. Щоправда, цифрові 

ручки, що можуть якісно розпізнавати написаний від руки текст, 

коштують недешево.  

Подібні пристрої стали досить популярними завдяки 

розробці досконалих алгоритмів для програм розпізнавання 

злитого рукописного тексту. У даний час точність розпізнавання 
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"навченої" програми (наприклад, завдяки розробленій 

французькою компанією Vision Objects технології MyScript [5]) 

може становити 97-99%, що цілком достатньо для більшості 

практичних застосувань.  

Технологію MyScript, зокрема, впроваджують у різноманітні 

програмні застосунки, що створюються для різних платформ. Так, 

наприклад, розроблено програмну клавіатуру для рукописного 

введення MyScript Stack, інтерактивну панель рукописного 

введення MyScript Stylus, програми-записники MyScript Memo, 

MyScript Notes Mobile і MyScript Smart Note (рис. 1), що 

підтримують рукописне введення і редагування даних (у тому 

числі формульних); програму-калькулятор MyScript Calculator, що 

забезпечує розпізнавання і обчислення  введених користувачем 

власним почерком складних математичних виразів; генератор 

LaTeX/MathML-документів зі складними математичними 

виразами, написаними від руки користувачами на сенсорних 

екранах мобільних пристроїв, MyScript MathPad тощо. 

Рис. 1. Приклад рукописної фрази і результат її розпізнавання 

у програмі MyScript Smart Note 
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Технологія MyScript забезпечує функціонал інтерактивних 

дошок або дисплеїв, зокрема, чеської компанії TRIUMPH BOARD 

(з ними використовується програма MyScript Stylus). Схожі 

технології, розроблені іншими компаніями, також вбудовуються у 

сучасне периферійне комп'ютерне обладнання. Наприклад, для 

інтерактивних дошок Panaboard японської корпорації Panasonic 

британською компанією RM Group створено програмне 

забезпечення EasiTeach Next Generation (реалізовано такі 

можливості і у власному програмному засобі Elite Panaboard 

Book). У тісному співробітництві з фахівцями Кембриджського 

університету японською компанією Hitachi розроблено програмне 

забезпечення Hitachi StarBoard для інтерактивних дошок і панелей 

власного виробництва. Канадська компанія SMART Technologies 

створила повноцінний програмний комплекс SMART Notebook, 

що чудово підтримує технологію розпізнавання рукописного 

введення (для інтерактивних дошок SMART Board). 

Фахівцями корпорації Google розроблено послугу, що надає 

можливість додавання тексту, написаного власним почерком, до 

Рис. 2. Робоче вікно текстового редактора мережевого офісного пакету 

Google Docs з панеллю рукописного введення 
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сервісів Google Translate, Google Docs (рис. 2) і електронної пошти 

Gmail. Система повністю підтримує українську мову. 

Досить корисними для підтримки вивчення математики 

можуть бути програмні застосунки, які перетворюють введені від 

руки формули у цифровий математичний формат. В операційну 

систему Microsoft Windows (починаючи з версії Windows 7), 

наприклад, вбудовано таку можливість у вигляді "Панелі 

математичного введення", якою можна скористатись на будь-

якому пристрої з сенсорним екраном, за допомогою планшета-

дигітайзера або миші.  

Американська компанія Enventra створила утиліту 

MoboMath, яка забезпечує можливість рукописного введення 

складних математичних формул для операційних систем і 

застосунків, в яких розробник не реалізував таку функцію. 

Оцифровані нею формули у подальшому можуть використовува-

тись в таких системах, як Mathematica, Maple, Microsoft Word, 

MathType, MathMagic і т.п. Більш вузькоспеціалізованою 

(орієнтованою лише на програму Microsoft Excel) є утиліта 

MoboCalc цієї ж компанії [4]. 

Розробляються також програмні застосунки, в яких 

використовуються алгоритми повнотекстового пошуку за 

рукописними текстами (і навіть за математичними формулами). 

Це дозволяє здійснювати контекстний пошук у великих 

інформаційних масивах.  

Поступово вивчається можливість впровадження у 
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навчальний процес моделі BYOD (Bring Your Own Device — 

принеси свій власний пристрій), за якою учням і студентам 

дозволяється з метою навчання в школах і ВУЗах використовувати 

персональні мобільні пристрої. 
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30. ПОСИЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ 

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Темчишина Ю.Л., к.е.н.,  

Національний університет харчових технологій 

 

Нині Україна перебуває у фокусі інтеграційних процесів з 

Європейським Союзом (ЄС). Головними напрямами активної 

державної промислової політики в сучасних умовах, як показує 

досвід розвинених країн, є: 

- концептуальне визначення та реалізація переходу від 

галузевої промислової політики до політики конкуренто-

спроможності в цілому; 

- закріплення наукомісткої економіки як детермінанти 

промислової політики, в якій виробництво, розподіл і 

використання знань і інформації визначається головними умовами 

сталого економічного розвитку. 

Серед практичних проблем сталого розвитку сучасних про-

мислових підприємств за вектором міжнародної конкурентоспро-

можності є забезпечення їх гармонійної взаємодії із зовнішнім се-

редовищем, для якого характерні жорстка конкуренція та генеру-

вання ризиків. В цьому зв’язку важливого значення набуває розви-

ток інтелектуального потенціалу персоналу підприємства для 

забезпечення інтелектуальної підтримки управлінських рішень. 
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Згідно узагальненої сучасної наукової думки «під 

інтелектуальним потенціалом персоналу підприємства слід 

розуміти систему накопичених і реалізованих компетенцій, які 

дозволяють персоналу ефективно приймати участь в бізнес-

процесах і створювати вартість для підприємства, а також 

прихованих компетенцій, які при визначених умовах із допомогою 

обґрунтованих формальних і неформальних методів навчання і 

самонавчання можуть бути направлені на отримання доданої 

вартості» [4, с.33]. 

Розглядаючи питання професійної компетентності фахівців 

економічного профілю необхідно враховувати стандарт 

компетентної особистості, прийнятий Радою Європи у 1997 р., у 

рамках якого визначено п’ять основних компетенцій, важливих 

для кожної людини незалежно від роду діяльності та рівня освіти: 

а) політична та соціальна компетенції – здатність приймати 

рішення як індивідуальні, так і групові та нести за них 

відповідальність, брати участь у функціонуванні та розвитку 

демократичних інститутів. Ці компетенції розуміють під собою 

незалежність особистості, її здатність ефективно взаємодіяти в 

соціумі, тобто визначають соціальну зрілість людини; 

б) соціокультурна компетенція – передбачає толерантність 

до представників інших націй, культур та релігій та готовність з 

ними взаємодіяти; 

в) комунікативна компетенція – здатність вступати в 

письмовій та усній формах у спілкуванні та підтримувати його не 
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нижче тієї межі, поза якої констатується ізоляція індивіда від 

соціуму. До цієї компетенції відноситься білінгвалідна 

компетенція, бо сучасні вимоги європейської освіти передбачають 

володіння кількома мовами; 

г) інформаційна компетенція – актуальна в сучасному 

інформаційному суспільстві. Передбачає володіння 

інструментарієм, необхідним для отримання інформації, у тому 

числі й новітніми технологіями; 

д) компетенція реалізації здібності та бажання безперервно-

го навчання – передбачає навчання протягом життя як у професій-

ному плані, так і в суспільному та особистому. Ця компетенція 

передбачає високий потяг до самоактуалізації, високий рівень 

мобільності особистості та її психологічну стійкість. 

В узагальненому погляді науковців аргументується, що 

професійну компетентність необхідно розглядати як комплексне 

поняття в процесуально-динамічному аспекті. 

Так, в найближчій перспективі слід очікувати активного 

розвитку інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем 

підтримки управлінських рішень в усіх сферах діяльності, що 

неминуче приводить до нових вимог до якості освіти. Тут 

важливою є фундаменталізація загально-професійної підготовки 

майбутнього фахівця економічного профілю. Основними 

методологічними підходами в її практичній реалізації на 

переважну думку сучасних науковців є: системний, діялністний, 

синергетичний, компетентністний, прогностичний, особистністно-
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орієнтований, особистністно-розвивальний, навчально-дослід-

ницький, інформаційно-аналітичний. 

Враховуючи специфіку професійної діяльності фахівців 

економічного профілю, на нашу думку, найбільш відповідним 

змістом їхньої професійної компетентності є модель компетенцій, 

яка складається з предметно-практичної, управлінської, 

нормативно-правової, навчально-пізнавальної, інформаційно-

аналітичної, комунікативної, креативної компетенцій. В 

зазначеному переліку компетенцій модернізації підлягає 

інформаційно-аналітична компетенція.  

Інформаційна компетенція передбачає формування здатності 

орієнтуватися в освітньому просторі, оперувати інформацією на 

основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) відповідно до вимог ринку для ефективного 

виконання професійних обов’язків. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень та наукових 

розробок показує, що результатом набуття аналітичної 

компетенції фахівця є оволодіння відповідними знаннями, 

вміннями, досвідом та розвиток відповідних професійних якостей 

та типу панорамно-креативного мислення. 

Панорамне мислення може вважатися терміном, що включає 

мислення інших типів, в масі людям не властивих — таких як 

системне, латеральне, нестандартне, об’ємне, проривне, 

масштабне, повного спектру, паралельне, більш ніж однотрекове. 
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Креативне мислення характеризується вмінням створення, 

опанування і використання інновацій у професійній діяльності. 

На нашу думку, посилення аналітичної компетенції майбут-

ніх фахівців економічного профілю, зокрема фахівців-магістрів з 

менеджменту, обліку та аудиту, вимагає новітнього підходу, а са-

ме: створення в освітньому процесі атмосфери чуттєвості до інно-

вацій (нова інформація, нові знання, нові способи рішення задач, 

які формують нову конфігурацію аналітичних можливостей, нова 

філософія управління); синергія міждисциплінарного синтезу га-

лузей знань; посилення теоретичної підготовки з таких галузей 

знань як принципи і методологія синергетики, логіка і теорія аргу-

ментації, експертологія, методи моделювання процесів управління 

підприємствами, багатовимірний статистичний аналіз, нелінійна 

динамічна статистика, дискретна логіка, фрактальний аналіз, тео-

рія нечітких множин; хмарові технології, інше. 

Для практичної реалізації напрямів посилення знаннєво-

практичної інформаційно-аналітичної компетенції майбутніх 

фахівців економічного профілю необхідно модернізувати освітнє 

середовище за рахунок інтерактивного навчання. Із досвіду 

вітчизняних та зарубіжних університетів відомо, що інтерактивне 

навчання досягається за рахунок спільної пізнавальної активності 

студентів, їх діалогу на основі освітніх технологій, до яких 

відносяться: опора на внутрішню мотивацію і потенціал 

саморозвитку студента, широке впровадження технологій 

дистанційного навчання, практико-орієнтований характер 
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навчання, постійне оновлення електронних освітніх ресурсів; 

основною одиницею освітнього процесу стає не навчальна 

дисципліна, а фахова компетенція, навколо якої будується 

складний процес всіх учасників навчального процесу. 

Інтерактивне середовище дозволяє забезпечити дистанцій-

ний доступ до освітніх ресурсів, включаючи електронні підручни-

ки, консультації викладачів, інтернет-конференції, тренінги, ділові 

ігри, системи тестування і індивідуальної оцінки засвоєних знань і 

умінь. Прагматична направленість процесу навчання забезпечуєть-

ся за рахунок розвитку синергії між фундаментальністю і практич-

ною направленістю освітніх програм. 
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31. ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Тригуб І.П., старший викладач,  

Національний університет харчових технологій 

 

Впровадження ІКТ в освітню систему України та 

формування єдиного інформаційно-освітнього простору - одні з 

пріоритетних напрямів сучасної державної політики. Сьогодні ІКТ 

стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою 

визначають подальший економічний та суспільний розвиток 

людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система 

навчання. Тобто  актуальність даного питання має місце у 

сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання 

дисциплін у ВНЗ не може здійснюватися без використання засобів 

і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. 

Вони дають змогу викладачеві краще подати матеріал, зробити 

його більш цікавим, швидко перевірити знання студентів та 

підвищити інтерес до навчання. Важливість і необхідність 

впровадження ІКТ у навчання обґрунтовується міжнародними 

експертами і вченими. ІКТ торкаються всіх сфер діяльності 

людини, але, мабуть, найбільш сильний позитивний вплив вони 

мають на освіту, оскільки відкривають можливості впровадження 

абсолютно нових методів викладання і навчання. 
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Концепція ІКТ була додана до елементу комунікації і 

виникла у 1980-ті роки. Наразі ІКТ включають апаратні засоби 

(комп'ютери, сервери, тощо) та програмне забезпечення 

(операційні системи, мережеві протоколи, пошукові системи, 

тощо) [1, с.22]. Можливості ІКТ широко застосовують під час 

навчального процесу, звідси ІКТ можна вважати педагогічною 

технологію. 

Упровадження комп'ютера в сферу освіти стало початком 

революційного перетворення традиційних методів і технологій 

навчання та всієї галузі освіти. До сучасних ІКТ навчання 

відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, 

офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні 

посібники та підручники, системи дистанційного навчання 

(системи комп'ютерного супроводу навчання).  

Аналіз процесів, що відбуваються у вітчизняній освіті, 

свідчить, що послідовно змінюються традиційні погляди на освіту 

і в Україні, що дає змогу забезпечувати ефективне навчання за 

умови широкого застосування нових ІКТ. 

Прикладом успішної реалізації ІКТ стала поява Інтернету – 

глобальної комп'ютерної мережі з її практично необмеженими 

можливостями збирання та збереження інформації, передавання її 

індивідуально кожному користувачеві. 

Інтернет швидко знайшов застосування в науці і освіті. 

Кроки із впровадження Інтернету в систему освіти показали 

величезні його можливості для розвитку освіти. Разом з тим, 
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виявилися труднощі, котрі необхідно подолати для повсякденного 

застосування мережі в навчальних закладах. Проте необхідно 

враховувати, що це потребує значних затрат на організацію 

навчання порівняно з традиційними технологіями, що пов'язане з 

необхідністю використання значної кількості технічних 

(комп'ютери, модеми тощо), програмних (підтримка 

технологійнавчання) засобів, а також з підготовкою додаткової 

організаційно-методичної допомоги (спеціальні інструкції для тих, 

хто навчається, та для викладачів), нових підручників і 

навчальних посібників. Нині відбувається накопичення досвіду, 

пошук шляхів підвищення якості навчання і нових форм 

використання ІКТ у різних навчальних процесах. Певні труднощі 

використання ІКТ в освіті виникають у зв’язку з відсутністю не 

тільки методичної бази їх використання, а й методології розробки 

ІКТ для освіти, що примушує педагога на практиці орієнтуватися 

лише на власний досвід і вміння шукати шляхи ефективного 

застосування ІТ. У будь-якому варіанті доступ до Інтернет для 

викладача підвищує і рівень підготовки самого викладача, і рівень 

проведення занять, і якість знань студентів. При цьому інтерес 

більшості студентів до комп'ютера й Інтернету підвищує 

мотивацію навчання. 

А от мультимедійні програмні засоби дозволяють 

поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову 

інформацію. Одночасне використання кількох каналів сприйняття 

навчальної інформації дозволяє підвищити рівень засвоєння 
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навчального матеріалу [2,29-31]. Потрібно підкреслити, що 

використання засобів мультимедіа в освітньому процесі сприяє 

підвищенню мотивації студентів до навчання; реалізації 

соціальної мети, а саме – інформатизації суспільства; 

інтенсифікації процесу навчання; розвитку особистості студента; 

розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом; 

підвищенню ефективності навчання за рахунок його 

індивідуалізації. 

Додамо, що удосконалення системи освіти та широке 

впровадження в навчальний процес ІКТ привело до появи 

віртуальних університетів, відкритої системи освіти. Реалізація 

відкритої освіти може здійснюватись за рахунок дистанційної 

освіти (ДО), яку розглядають як різновид освітньої системи, в якій 

переважно використовуються дистанційні технології навчання та 

організації освітнього процесу, або як одну з форм здобуття 

освіти, за якою опанування тим або іншим її рівнем за тією або 

іншою спеціальністю здійснюється в процесі навчання на відстані. 

Дистанційна освіта – це педагогічна система відкритих освітніх 

послуг, що надаються широким верствам населення в країні та за 

кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційного 

освітнього середовища, котре базується на дистанційних 

технологіях навчання (мультимедійних, мережних, 

телекомунікаційних, ТВ-технологіях тощо). Створення 

дистанційної освіти – це найбільш швидкий та ефективний шлях 

до підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, 
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прискорення процесу переходу України до інформаційного 

суспільства. Важливою перевагою ДО є те, що вона дає змогу на 

базі ІКТ здійснювати адаптацію навчання до рівня базової 

підготовки конкретного студента, до місця його проживання, до 

здоров'я, матеріального стану і, як наслідок, відкриває можливість 

істотно підвищувати якість навчання. ДО на базі ІКТ не має 

жорсткого календарного плану навчального процесу, студент 

може його реалізувати, відповідно до своїх здібностей і 

можливостей. Це підвищує якість навчання і надає додатковий 

емоційний та інтелектуальний стимули для освіти. Для практичної 

реалізації дистанційного навчання здебільшого використовують 

спеціалізовані інформаційні системи, які називають системами 

управління навчанням (learning management system, LMS) або 

інколи – програмно-педагогічними системами. Як правило, такі 

інформаційні системи складаються з наборів модулів, що 

забезпечують повноцінне дистанційне навчання.  

Отже, застосування сучасних інформаційних технологій у 

навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку 

світового освітнього процесу. Використання ІКТ дає можливість 

вирішувати такі актуальні питання: 

 використовувати у навчанні здобутки новітніх ІКТ; 

  удосконалювати навички самостійної роботи 

студентів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет;  

 забезпечувати особистісно орієнтований та 

диференційований підхід у навчанні; 



263 
 

  забезпечувати реалізацію інтерактивного підходу 

(постійне спілкування з ПК, постановка запитань, які цікавлять 

студента та отримання відповідей на них); 

  підвищувати пізнавальну активність студентів за 

рахунок різноманітної відео- та аудіо-інформації; 

  здійснювати контроль завдяки тестуванню і системи 

запитань для самоконтролю [3, 26-30]. 

Застосування ІКТ у навчальному процесі дозволяє реалізу-

вати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання, що є основни-

ми завданнями сучасної системи освіти України; призвело до поя-

ви нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дали 

змогу підвищити якість навчання, ефективніше взаємодіяти педа-

гогам зі студентами. На думку багатьох фахівців, нові інформа-

ційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають 

можливість значно підвищити ефективність навчання. 

Враховуючи всі позитивні та негативні наслідки використан-

ня інформаційно-комунікаційних засобів можна зробити висновок, 

що вони є ефективними за умови поєднання з традиційними мето-

дами та сприяють формуванню вмінь та навичок студентів. 

Отже, на сучасному етапі інформатизації суспільства все 

більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають 

комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів 

пізнання. Тому однією із задач сучасної освіти є підготовка викла-

дача, який вільно орієнтується у світовому інформаційному про-

сторі,  використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей нап-
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рямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характери-

зується як велика система, якісне функціонування якої неможливе 

без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних 

засобів зберігання, передавання, подання інформації. 

Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її 

вдосконалення поширює можливості викладачів використовувати 

комп’ютерні технології при вивченні іноземної мови, але й у 

поєднанні викладання інших дисциплін із використанням ІКТ. 

Новітні розробки в  цій галузі змінюють спосіб їх застосування 

при вивченні різних дисциплін у процесі навчання.  
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32. ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 

І.В. Тюха, канд. екон. наук  

Національний університет харчових технологій 

 

Освіта − одна із найважливіших сфер людської діяльності і 

визначальний фактор розвитку людства. Це зумовлює 

необхідність впровадження в освітню практику новітніх 

технологій, які передбачають навчання, виховання, формування 

навичок наукової роботи і управління, заснованих на 

модернізованій дидактичній системі.  

Одним зі стратегічних завдань реформування освіти в 

Україні є формування освіченої, творчої особистості, становлення 

її фізичного і морального здоров'я. Це вимагає розроблення і 

наукового обґрунтування змісту і методики організації навчально-

виховного процесу. Тому сучасна педагогічна наука і практика 

зосередили увагу на пошуку таких технологій навчання, які б 

забезпечували всебічний розвиток особистості студента, сприяли 

його самовираженню. Наслідком таких пошуків є нові технології 

навчання. 

Характеристика сучасних інформаційних технологій 

навчання наведена в таблиці. 
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Таблиця  

Засоби та методи сучасних інформаційних технологій навчання [2] 

Засоби 
Методи  

Апаратні Програмні 

ЕОМ, ПК 
Програмні 

комплекси 
Системний аналіз 

Локальні та 

глобальні мережі 

Інформаційні 

системи 

Системне 

проектування 

Пристрої 

вводу/виводу 

Системи мульти 

медіа та гіпер медіа 

Методи передачі, 

збереження та захисту 

інформації 

Пристрої 

збереження великих 

об’ємів інформації 

Системи штучного 

інтелекту 
Безпаперові технології 

Інше периферійне 

обладнання 

Програмні засоби 

між комп’ютерного 

зв’язку 

Методи колективного 

використання 

інформаційних 

ресурсів 

Сучасний стан суспільного розвитку, однією з особливостей 

якого виступає багаторазове збільшення інформаційних потоків, 

змушує формулювати принципово нові пріоритети в підготовці 

спеціалістів вищої школи. Для інформаційного суспільства, як 

суспільства економіки знань та глобальної компетентності, 

характерні такі особливості : 
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 обсяг знань, що породжується у світовому 

співтоваристві, подвоюється кожні два-три роки; 

 обсяг інформації, що пересилається через штучні 

супутники Землі упродовж двох тижнів, достатній для 

заповнення 19 млн. томів; 

 в індустріально розвинутих країнах учні під час 

закінчення середньої школи одержують більше інформації, 

ніж їхні бабусі й дідусі за все життя; 

 у наступні три десятиліття відбудеться стільки ж 

змін, скільки їх було за останні триста десятиріч тощо. 

Інформаційне суспільство вимагає від освіти під час 

підготовки конкурентоздатних фахівців не лише нових умінь і 

знань, але й перебудови стратегічної діяльності, спрямованої на 

врахування зазначених особливостей. Саме тому, одним із 

найважливіших завдань державного рівня та освіти в цілому є 

інформатизація суспільства та підготовка фахівців, що володіють 

сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Застосування сучасних інформаційних технологій у 

навчальному процесі вищого навчального закладу потребує змін у 

методиці викладання всіх дисциплін. Це пов’язано з тим, що 

викладач перестає бути для студента єдиним джерелом отримання 

знань. Нині багато інформації можна знайти в мережі Інтернет. 

Орієнтація на формування репродуктивних навичок, таких як 

запам’ятовування та відтворення, за традиційного навчання 

замінюється на розвиток умінь співставлення, синтезу, аналізу, 
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оцінювання виявлення зв’язків, планування, групової взаємодії з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У таких 

умовах зміни мають торкнутися методики проведення аудиторних 

занять та організації самостійної роботи. Інформаційно-

комунікаційні технології посилюють роль методів активного 

пізнання та дистанційного навчання. За вимогами Болонського 

процесу збільшується частка самостійної роботи студентів у 

навчальних програмах усіх дисциплін. Інформаційно-

комунікаційні та дистанційні технології навчання дають змогу 

забезпечити студентів електронними навчальними ресурсами для 

самостійного опрацювання, завданнями для самостійного 

виконання, реалізувати індивідуальний підхід до кожного 

студента тощо. 

Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-

модульної системи дає можливість: 

а) студентам – вибирати зручний час для вивчення й 

засвоєння навчальних дисциплін, самостійно здійснювати 

дистанційно-модульний контроль та аналіз своєї навчальної 

діяльності, 

б) викладачам – систематично керувати навчальною 

роботою студентів, контролювати й аналізувати їх діяльність за 

кожним модулем навчальної дисципліни, що стимулює студента 

якісно освоювати зміст вищої освіти. 

На теперішній час найпоширенішими дистанційними 

технологіями підтримки навчального процесу у вищій школі є: 
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 кейс-технології; 

 телевізійно-супутникова технологія; 

 мережеві інформаційно-комунікаційні технології. 

Однією з вдалих систем управління навчанням або 

віртуальним навчальним середовищем є MOODLE (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Це вільний 

(розповсюджується за ліцензією GNU GPL) веб-додаток, що надає 

можливість створювати сайти для онлайн-навчання. Дана система 

реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та 

орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем 

та учнями, підходить для організації традиційних дистанційних 

курсів, а також підтримки очного навчання. MOODLE 

перекладена на десятки мов, в т.ч. на українську. Система 

використовується в 50 тис. навчальних закладах у понад 200 

країнах світу. 

Основним інструментом в середовищі MOODLE є 

електронний навчальний курс, що представлений комплексом 

навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених 

для організації індивідуального та групового навчання з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Електронний навчальний курс складається з розділу «Загальна 

інформація», що містить такі обов’язкові складові частини: 

посилання на веб-сторінку кафедри, графік відробіток та 

консультацій, довідник для студента з відповідної навчальної 

дисципліни, глосарій (тлумачний словник) з навчальної 
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дисципліни та «Тематичних розділів» до складу яких входять такі 

обов’язкові елементи: 

 методична вказівка для студента для самостійної роботи 

під час підготовки до практичного заняття; 

 конспект – структурований електронний навчальний 

матеріал, зміст якого надає студенту теоретичні відомості з теми 

практичного заняття у повному обсязі; 

 наочні матеріали (зображення – навчальні таблиці, 

мікрофотографії, відеоролики, анімація, аудіо, презентації тощо) 

 тестові завдання для самоконтролю, які дають можливість 

студенту самостійно пройти тестування в режимі реального часу 

(on-line). 

На сервері дистанційного навчання викладачі мають змогу 

представити наочні матеріали у вигляді навчальних таблиць, 

презентацій лекцій, відеороликів. Це дає змогу посилити інтерес 

студентів до навчального матеріалу, покращити його засвоєння, а 

на практичному (семінарському) занятті оптимальніше 

використати відведений час. 

Потужний арсенал навчально-методичних ресурсів, 

інтерактивні елементи, гнучка та цікава система зворотного 

зв’язку дозволяє перетворити сервер дистанційного навчання з 

навчальної веб-платформи на своєрідну соціальну мережу 

університетської спільноти.  

Популярність серверу дистанційного навчання дозволить 

зайняти університету гідну позицію у рейтингу «Webometrics 
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Ranking of World's Universities», який визначає місця університетів 

світу за показником їх присутності в Інтернет. 

Ще однією з ефективних форм використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальному процесі є проведення 

он-лайн конференцій (вебінарів).  

Вебінар (від англ. web+seminar, webinar) – це технологія, яка 

забезпечує проведення інтерактивних навчальних заходів у 

синхронному режимі і надає інструменти для дистанційної 

колаборативної (спільної) роботи учасників.  

Зазвичай для вебінару готується презентація, на основі якої 

будується спілкування. Кожен учасник вебінару виконує свою 

роль, яку визначає інтерфейс віртуального класу і права на 

використання певних функцій, які можуть передаватися іншим 

учасникам. Типово, у вебінарі передбачено три ролі: модератор 

(той, хто організує та керує вебінаром), ведучий (як правило, 

викладач) та слухач (студент).  

Результативність цього процесу досягається використанням 

сучасних високоефективних методів, засобів і прийомів, що 

забезпечують творче оволодіння величезним масивом наукових 

знань. У такому контексті інформатизація та інформаційні 

технології надають освіті нетрадиційного характеру. 
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33. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ У ЗМІСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 

Цуруль О.А., к.п.н.,  

Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова, 

 

В умовах розвитку інноваційних процесів та ціннісно-

смислової варіативності змісту сучасної освіти потребують 

оновлення науково-методичні  підходи її організації. Однією з 

інноваційних педагогічних технологій є технологія розвитку 

критичного мислення. 

Критичне мислення як особливий тип мислення людини 

спрямоване на самостійне розв’язання конкретної пізнавальної чи 

життєвої проблеми через її всебічний розгляд на основі різних 

джерел інформації, визначення шляхів розв’язання цієї проблеми, 

їх оцінювання й обґрунтований вибір одного з них з постійною 
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рефлексією та корекцією власної мисленнєвої діяльності. 

Критичне мислення – це система мисленнєвих стратегій і 

комунікативних якостей, що забезпечують ефективну взаємодію з 

інформаційними реаліями [2]. 

Педагогічна технологія розвитку критичного мислення – це 

система навчальних стратегій, методів і прийомів, запровадження 

яких передбачає аутентичну меті діагностику та дотримання таких 

комунікативних і поведінкових умов: повага до особистості учня, 

прийняття різноманітних точок зору, врахування індивідуального 

стилю навчальної діяльності, готовність до виправданого ризику. 

Основу технології розвитку критичного мислення становить 

триетапний процес: виклик − осмислення − рефлексія [1]: 

1 фаза – виклик − спрямована на актуалізацію знань, що 

пов’язані з обговорюваною темою, на виявлення індивідуальних 

труднощів і прогалин в знаннях, на усвідомлення та 

формулювання індивідуальних цілей навчальної діяльності; 

2 фаза − осмислення − передбачає активне сприйняття 

навчального матеріалу та його самостійне зіставлення із 

одержаними раніше знаннями, пошук відповідей на поставлені 

раніше запитання, корекцію власних цілей навчання; 

3 фаза – рефлексія − спрямована на систематизацію і 

оцінювання отриманої інформації, формулювання нових запитань 

та виокремлення цілей подальшої пізнавальної діяльності. 

Технологія розвитку критичного мислення має унікальний 

набір прийомів і технік («Читаємо, думаємо, працюємо», «Чи-
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таємо, думаємо, обмінюємося ідеями», «Читання з позначками», 

асоціативний кущ, щоденник подвійних спостережень, «Знаю, хо-

чу знати, дізнався», експерти проти журналістів, атака на вчителя, 

атака на учня, листування, метод шести капелюхів, порожній 

стілець, письмове есе-роздум, дискусія, торнадо, мозковий штурм, 

джигсоу, кластери тощо), які дозволяють на уроці створювати 

ситуацію мислення. Матеріалом для такої ситуації можуть 

служити навчальні тексти, параграфи підручників, уривки 

наукових статей, художні твори, відеофільми тощо. 

Ознайомлення студентів-майбутніх учителів біології з 

теоретичними засадами та шкільною практикою реалізації 

технології розвитку критичного мислення здійснюється за 

авторською методикою під час лабораторного заняття 

«Використання технології розвитку критичного мислення в 

навчально-виховному процесі з біології»  (у межах опанування 

третього змістового модуля методики навчання біології «Засоби, 

методи, форми організації навчання та діагностики навчальних 

досягнень учнів з біології»).  

Особливістю запропонованої методики є те, що методи та 

стратегії технології розвитку критичного мислення є одночасно і 

предметом пізнавальної діяльності студентів, і провідними у 

формуванні відповідних методичних знань та умінь. Так, зокрема, 

студентам пропонується прочитати текст з позначками під час 

ознайомлення з науковими статтями, що розкривають особливості 
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реалізації технології розвитку критичного мислення у навчально-

виховному процесі з біології у ЗНЗ.  

На наступному етапі аудиторна робота організовується за 

методом порожнього стільця: 1) викладач пропонує чотири тези, 

що розкривають поняття «критичне мислення» (критичне 

мислен¬ня − це здатність роздумувати об’єктивно, критичне 

мислення − це логічний  аналіз, критичне  мислення − це  наукове 

мислення та критичне мислення − вид інтелектуальної діяльності 

людини); 2) студенти, переходячи від однієї тези до іншої, 

визначають, яка із них відповідає їхній позиції. Так створюються 

малі групи для дискусії, кожна група протягом 10-15 хвилин 

обговорює зміст тези, фіксуючи аргументи, що підтверджують 

вибір, після обговорення в малих групах перед кожною із них 

ставиться стілець, на який запрошується представник групи, щоб 

висловити думки стосовно обговорюваної теми (час виступу 

обмежений). 

Активний характер пізнавальної діяльності студентів за-

безпечує і метод кластерів: на дошці на окремому аркуші паперу 

написане ключове поняття «технологія розвитку критичного 

мислення», студенти на окремих аркушах записують слова, що 

вира¬жають ідеї, факти, образи до означеного поняття, а фіксуючи 

свій аркуш на дошці, кожен студент обґрунтовує написане.  

Під час групової роботи майбутні учителі розробляють 

фрагменти уроків біології-10 з тем «Неорганічні речовини» та 
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«Органічні речовини», під час яких застосується метод 

«Асоціативний кущ». 

Узагальнювальна бесіда будується за запитаннями: 

− Охарактеризуйте учня, який мислить критично.  

− Як така здатність особистості впливає на вибір форм та 

методів організації навчального процесу з біології в основній та 

старшій школі? 

− Як критичне  мислення  може  стати  підставою  для  

формування здатності до життєтворчості? 

У межах самостійної позааудиторної роботи студентам 

пропонуються такі завдання: 

1. До однієї з тем біології-10 складіть запитання Сократа.  

2. Розробіть фрагмент уроку з теми «Неорганічні речовини» 

(або«Органічні речовини»), під час якого застосується метод 

«Кластери». Підготуйтеся до його моделювання. 

Поглиблення та розширення знань майбутніх учителів про 

організацію навчального процесу з біології у ЗНЗ за технологією 

розвитку критичного мислення та розвиток відповідних умінь 

здійснюється в умовах  індивідуальної науково-дослідницької 

роботи студентів і під час педагогічних практик.  
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34.ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Шапран Л.Ю., доцент 

Національний університет харчових технологій 

 

Стрімкий соціальний, економічний і технічний розвиток 

суспільства ставить нові задачі перед системою вищої освіти. 

Виявляється недостатнім дати студенту певну суму знань, яку 

можна закласти в стандарти, навчально-методичні посібники, 

тощо. Необхідно розвивати у студента самостійне, критичне 

мислення. Крім того, в умовах все більш стрімкого розвитку науки 

і техніки фахівець вимушений шукати необхідну йому інформацію 

не тільки в вітчизняних, але й в іноземних джерелах, щоб постійно 

бути в курсі останніх досягнень зарубіжних учених та практиків. 

Останнім часом навчальний план в немовних ВНЗ 

передбачає досить обмежену кількість годин, відведених на 

вивчення іноземних мов. При цьому обсяг потоку навчальної 

інформації підвищується, і збільшення кількості годин та введення 

факультативних курсів не забезбечує можливість охопити всі 

аспекти навчання іноземним мовам і озброїти майбутніх фахівців 

всіма знаннями і навичками, що зроблять їх 

конкурентноспроможними в усе більш глобалізованому світі.  

Виходячи з цього, у вищих навчальних закладах перевага 

віддається активним методам навчання, які спрямовані на 
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формування у студентів самостійності, гнучкості, варіативності, 

критичності мислення. Найпотужнішим джерелом пізнавальної 

активності студентів, розвитку їхніх творчих здібностей, інтересів, 

умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників є нині 

інноваційні технології.  

Інноваційні технології в навчанні іноземних мов – це, 

насамперед, інформаційно-комунікативні технології (ІКТ). 

Одними з сучасних і перспективних ІКТ є мультимедійні 

технології (ММТ). Під мультимедійною технологією розуміється 

технологія, яка окреслює порядок розробки, функціонування та 

застосування засобів обробки інформації різних модальностей.[2] 

Використання ММТ у навчанні іноземних мов має цілий ряд 

переваг [3]: 

 варіативність застосування на різних етапах навчання; 

 можливість застосування на будь-якому етапі роботи 

на практичному занятті; 

 навчальний матеріал краще сприймається і легше 

запам'ятовується студентами; 

 економне використання навчального часу; 

 індивідуалізація навчання, визначення глибини і 

послідовності засвоєння, темпу роботи; 

 реєстрація даних про студента; 

 збір та обробка статистичних даних про індивідуальну 

навчальну діяльність студентів; 

 скорочення видів роботи, що втомлюють студента; 



279 
 

 використання різних аудіовізуальних засобів навчання 

(графіки, звуку) для збагачення і мотивації навчання, наочного та 

динамічного подання матеріалу; 

 розгалуження послідовності навчання на основі 

аналізу помилок студента; 

 адаптація існуючих навчальних матеріалів до 

комп'ютеризованих умов навчання; 

 створення комфортного середовища навчання; 

 впровадження експериментальних досліджень;  

 активізація навчальної діяльності студента; 

 інтенсифікація навчання та підвищення рівня 

мотивації; 

 формування самооцінки студентів та створення умов 

для самостійної роботи. 

Сучасні мультимедійні продукти (МП) несуть у собі 

інформацію різних типів і припускають використання спеціальних 

технічних пристроїв для їх створення та відтворення. Нині в 

вищих навчальних закладах з метою підтримки та збагачення 

навчального плану найчастіше використовують такі 

мультимедійні продукти, як:  

1. Комп'ютерні словники. 

2. Електронні енциклопедії. 

3. Інтерактивні довідники. 

4. Самовчителі різних мов. 

5. Програми комп'ютерного перекладу. 
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6. Автоматизовані навчальні курси з англійської мови. 

7. Комп’ютерні мовні ігри. 

8. Автоматизовані тестові системи. 

МП дозволяють задіяти майже всі органи чуття студентів, 

поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, 

статичні фотографії та аудиозапис, створюючи «віртуальну 

реальність» справжнього спілкування. Доведено, що застосування 

МП та комп’ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, 

а рівень запам’ятовування через одночасне використання 

зображень, звуку, тексту зростає на 30-40 відсотків. 

МП не тільки сприяють інтенсифікації процесу навчання 

іноземних мов, а мають такі позитивні аспекти їх застосування як 

інтерактивність, індивідуалізація процесу навчання, підвищення 

мотивації студентів, що дає студентам можливість працювати са-

мостійно, в індивідуальному темпі, в заданій чи вільній послі-

довності, не відчуваючи багатьох труднощів самостійної роботи. 

Комп’ютер дозволяє моделювати умови комунікативної 

діяльності, реалізовувати їх у різноманітних тренувальних вправах 

ситуативного характеру. [1]. Отже, сучасні МП продукти можуть 

широко використовуватися як на етапах введення, тренування так 

і на етапі застосування знань, навичок і вмінь. За їх допомогою 

студенти мають можливість самостійно виконувати такі види 

навчальної діяльності:  

 тренувати правопис;  

 вивчати лексичний матеріал;  
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 удосконалювати розуміння аудиотексту;  

 розвивати техніку читання;  

 вивчати граматику;  

 навчатися писемного мовлення;  

 тренувати вимову.  

Іншим інтегративним засобом комп’ютеризованого 

навчання іноземних мов є Інтернет, який дає студентам доступ до 

інформації, включаючи аудіювання, читання і письмо. Студенти 

можуть самостійно (або відповідно до інструкцій викладача) 

працювати в комунікативному середовищі в реальному часі або 

вибирати засоби, які дадуть їм змогу створити і перевірити 

повідомлення; зайти на форум і поспілкуватись з одним або 

декількома співбесідниками. Електронна пошта дозволяє 

студентам підтримувати зв’язки з носіями мови, спонукає їх до 

діалогу з ними. 

Усі перелічені переваги застосування ММТ навчання 

іноземних мов допомагають вирішити основне завдання мовної 

освіти – формування у студентів мовної компетенції. Отже, 

мультимедія є навчальною технологією, яка завдяки наявним їй 

якостям інтерактивності, гнучкості та інтеґрації різноманітних 

видів навчальної інформації, та можливості враховувати при її 

використанні індивідуальні особливості студентів, сприяє 

підвищенню зацікавленості студентів до вивчення іноземних мов, 

розширює мотивацію студентів до навчання, надаючи їм 

можливість самостійно працювати над мовою у зручному для них 
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темпі, сприяючи, таким чином, індивідуалізації навчання та 

ефективному оволодінню іноземними мовами. 
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35. ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОСТІ ПРИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

Яненко Л.П., ст.викладач кафедри іноземних 

мов професійного спрямування, НУХТ 

 

Виходимо з парадигми, що людство уникне самознищення, 

якщо встигне до епохи закінчення базових для людей природних 

ресурсів створити на планеті Земля ноосферу. Це буде можливо 
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лише при наявності потужної системи навчання і активного 

формування інформаційного суспільства на всіх континентах 

планети. Світові аналітичні центри дають на все це лише декілька 

десятиліть, тому розробка та імплементація сучасних технологій 

навчання стає досить нагальним завданням і вимагає як 

системного підходу, так і системного аналізу проблеми [1, 2, 3]. 

Системний підхід щодо самих технологій навчання показує 

потребу формування нової свідомості людей шляхом наближення 

процесу навчання до сучасних інформаційних досягнень людства. 

Дійсно, ми все більше стаємо продуктами цифрового світу, коли 

сучасні комп’ютерні та телекомунікаційні засоби за допомогою 

інженера-когнітолога відкривають принципово нові шляхи 

навчання на основі баз даних та знань. Лише таким чином 

можливо захистити свідомість людини від жахливих наслідків 

інформаційних цілеспрямованих вибухів, дію яких сьогодні 

наочно видно на населенні РФ і частини населення України. 

Таким чином, сучасні технології навчання мають бути основані на 

чіткій системі наукових знань, що постійно доповнюються і 

перевіряються. Свідомість людей, заснована на сліпій вірі у 

певних ідолів, дозволяє легко зомбувати більшість населення і 

торує жахливий шлях до самознищення.  

Дозволене тепер наукове вивчення свідомості людини після 

зняття всіляких релігійних та ідеологічних заборон виявило значне 

відставання цього наукового напрямку від усіх інших. Проте 

чудово, що Природа підштовхнула людей до вивчення свого 
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розуму лише тепер, коли людство розробило багато когнітивних 

засобів пізнання, коли ми озброїлися потужними електронними 

помічниками, системами штучного інтелекту із швидкими і 

практично необмеженими сховищами цифрових даних та знань. 

Проте, використання всіх цих можливостей вимагає постійно 

діючих відповідних технологій навчання, починаючи практично 

від народження і до смерті кожної окремої людини. Лише так 

можливо підняти людство на рівень ноосфери!  

Удосконалення технологій навчання на основі 

комп’ютерних засобів дозволяє вже сьогодні для дошкільнят та 

молодших школярів більшість навчальних курсів перевести у 

ігрову форму як найбільш когнітивну для цього віку, а для 

старших школярів та студентів створити умови присутності у 

віртуальних предметних лабораторіях або штучні умови 

іншомовного середовища. Тут кожен починає навчатися 

індивідуально (наче з кваліфікованим репетитором). Саме тут 

починаються складні проблеми імплементації навіть новітніх 

технологій навчання, що може звести нанівець всі чудові 

можливості сучасних форм навчання. Тому наше повідомлення 

присвячене потребам системності при імплементації сучасних 

технологій навчання іноземним мовам у технічному ВНЗ.  

Перш за все системність вимагає чіткої відповідності бажань 

і можливостей, засобів і заходів, заохочення і примусу на всіх 

етапах впровадження новітніх технологій навчання студентів. 

Викладачі і студенти мають бути у єдиній системі навчальних 
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координат, коли у всіх є смартфон, планшет або ноутбук, спільний 

тип операційної системи та спільні програмні засоби. Важливо, 

щоб викладачі мали час на попередні тренування щодо застосу-

вання певних навчальних технологій. 

Важливе значення для ефективного впровадження нових 

навчальних технологій мають добре складені державні освітні 

стандарти, які вже у багатьох країнах мають рівень «Електронної 

освіти (E-learning)» або навіть «Мобільної освіти  (M-learning)». 

Наявність відпрацьованих єдиних освітніх стандартів є тверда 

запорука системності у навчальному процесі, дотримання прин-

ципу однакового доступу всіх до певного освітнього рівня [4].  

При вивченні іноземної мови дуже важливо створювати для 

студентів умови іншомовного середовища, коли навіть відсутня 

можливість появи перекладача. Сучасні мультимедійні комп’юте-

рні засоби дозволяють створювати для студентів умови віртуаль-

ного закордонного стажування з попередньою індивідуальною 

підготовкою до існування у певних життєвих ситуаціях. Тут кожен 

самостійно спілкується, наприклад, через планшет з віртуальними 

іноземцями, а на кінцевій стадії вивчення теми можливе живе 

спілкування з іншомовними фахівцями, наприклад, через Skype.  

Цікаво, що змінюється роль викладача у цьому високотехно-

логічному світі. Навчальний процес стає не тільки корисним, але й 

дуже цікавим, хоча і у рамках певних освітніх стандартів. Для но-

вих поколінь планшет стає більш привабливим, ніж паперова кни-

га, і з цим слід примиритися. Так, і викладач, і підручник втрача-



286 
 

ють роль єдиного постачальника знань – тепер потрібних джерел 

навіть дуже багато, і тут знову визначальною стає роль викладача, 

для якого постійна самоосвіта також стає життєво необхідною.  

Зрозуміло, що все це вимагає від викладачів і студентів 

наявності європейської свідомості відкритого суспільства. Так 

поступово люди усіх континентів почнуть наближатися до 

ноосферних технологій як єдиного шляху у світле майбутнє.    
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СЕКЦІЯ 3 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 

1. ACTIVE LEARNING 

K. Chala, O. Mezhinska-Bruy, 

National University of Food Technologies 

 

Learning takes time. Very few people have photographic 

memories. Learning requires repetition- meaningful repetition. This is 

why active study techniques are so vitally important. Our brain accepts 

new material much faster if it "hears," "sees," "feels," "tastes," and 

detects motion during input or recording time. Then the more the 

learning circuit, the longer the impression. If you are able to place 

abstract ideas into diagrammatic form, you will remember the concept. 

Four active processes will be used in the steps of any active 

study pattern and any study time that does not involve one or more of 

these steps is almost certainly passive and inefficient. 

1. Identifying the important information – answering the 

eternal question of ―what’s important here?‖ 

2. Organizing the information – start with the ―big picture‖ to 

create a framework that facilitates memorization and access appropriate 

for differential diagnosis. 

3. Memorizing the information – this requires frequent 

review to keep it available for use! 
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4. Applying the information to more complex situations – 

practice questions, quiz questions, clinical applications, etc. 

General points to consider: 

a. The student must focus his or her attention on whatever needs 

to be remembered. If you intend to remember something, you probably 

will. 

b. The student must be "sold" on the course. Why is this subject 

worth knowing? Correlative reading may enhance the student's interest. 

For example, historical novels are a marvelous way to learn history. 

The greater the knowledge, the greater the interest. 

c. Help the students classify and associate. Many authorities feel 

that you will master information faster if you learn in groups of seven 

or fewer at a time. 

d. Have the students overlearn through repetition. 

REFERENCES: 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning 

2. https://teachingcommons.stanford.edu/resources/learning-

resources/promoting-active-learning 

 

 

 

 

 

2. ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning
https://teachingcommons.stanford.edu/resources/learning-resources/promoting-active-learning
https://teachingcommons.stanford.edu/resources/learning-resources/promoting-active-learning
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ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. 

Т.Ю. Годованець  

Національний університет харчових технологій 

 

На етапі соціоекономічного розвитку країн світу в період 

формування інтелектуального та інформаційного суспільства, у 

добу комп’ютерних комунікацій і тісних  економічних, наукових, 

культурних взаємозв’язків, володіння іноземними мовами набуває 

першочергового значення. Вивчення та володіння іноземними 

мовами, навіть кількома, стає нагальною необхідністю для 

молодих спеціалістів, бо підвищуються вимоги до рівня їх 

іншомовної  професійної підготовленості. 

Практика сучасних інтеграційних процесів в Україні, входження її 

в систему міжнародних, економічних, політичних і культурних 

зв’язків потребують конкурентно-спроможних фахівців високого 

рівня в галузі розвитку новітніх технологій в системі переробки, 

розробки, забезпечення високої якості та безпеки харчових 

продуктів. Діяльність сучасного фахівця вимагає не тільки 

професійної майстерності, а й широкої гуманітарної освіти, бо 

вона передбачає інтенсивне усне і писемне спілкування, 

мовленнєву практику чітко сформованої соціокультурної 

компетенції. 

Питання мовної культури, соціокультурного аспекту навчання 

іноземних мов, комунікативної компетенції були предметом до-

слідження як класиків-мовознавців (В.В. Виноградов, І.І. Огієнко, 
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О.О. Потебня, І.О. Зимня) так і сучасних дослідників культури ді-

лового спілкування (В.М. Русанівський,А.П. Коваль), а також у 

роботах зарубіжних вчених(Ш. Швейцер, Є. Сіжано). 

Європейські дослідники, на відміну від українських, не виділяють 

окремо компетентність володіння іноземною мовою, а 

виокремлюють загальнокультурну компетентність, до якої 

володіння іноземною мовою входить як її складова. Адже 

„компетентність‖ трактується як здібність, гідність, висока якість, 

навіть право, повноваження [4]. 

Хоча, як зазначають вітчизняні й зарубіжні дослідники, ключові 

компетентності не є стабільними, їх структура змінна і динамічна, 

залежна від пріоритетів суспільства, можливостей самовизначення 

особистості в соціумі, а також, зокрема, від цілей освіти. 

Соціальний компонент компетентності розуміється як взаємодія 

цілого ряду соціальних чинників, до яких належать, економічний, 

суспільно-політичний устрій, національний склад, розвиток 

технологій, стосунки в сім’ї, ставлення до релігії та церкви і т. ін. 

Культурний компонент відбиває духовний стан суспільства, силу 

та пошанування морально-етичних засад, можливість формування 

розвиненої, творчої особистості, яка б виробляла духовне 

багатство, культурні норми та цінності [1]. 

Отже, формування як діяльність, яка творить щось нове або 

удосконалює вже набуте, надаючи досконалості, завершеності 

передбачає творця – суб’єкта творчої діяльності. Цим творцем 

виступає викладач – носій іноземної мови, методик викладання 
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конкретної іноземної мови; зрештою психолог – бо працює з 

живим людським матеріалом, якому притаманні індивідуальний 

характер, здібності. Цей людський матеріал, студент, належить до 

окремої групи людей, до певного суспільства, соціуму, з 

властивими для нього звичаями, традиціями, мораллю, культурою. 

Тобто, наш студент є носієм певних якостей, зокрема за 

вихованням, освітою, рівнем розвитку творчих сил і здібностей 

людини, які виражаються у його діяльності, у сфері духовного 

життя. Людські сили і здібності реалізуються в діяльності через 

знання, вміння, навички, рівень інтелекту, морально-етичний 

розвиток, світогляд, способи і форми спілкування. 

Розкриття людини як особистості здійснюється через мовлення. А 

функції мовлення – це контакт між тим, хто говорить і тим, хто 

слухає, передати інформацію, висловити відношення мовника до 

дійсності, до подій, явищ, що відбуваються, тобто до предмету 

мовлення. Через мовлення  студент формує думки, показуючи свої 

знання та досвід у тій чи іншій галузі, добру обізнаність із чим-

небудь. Отже, він показує свою компетенцію – глибоке знання, яке  

дає право висловити судження або в той чи інший спосіб 

приймати рішення.  

Формування вміння комунікативної компетенції стимулюється 

оволодінням такою важливою її складовою, як лінгвістична 

компетенція, що передбачає оволодіння знаннями та навичками з 

різних аспектів мови – фонетики, лексики, граматики [2]. 
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Викладач виступає носієм і творцем соціокультурної компетенції. 

Важливе значення має професіоналізм викладача в аналізі 

психологічного і інтелектуального рівня студентів, а також їх 

вмінь та навичок. Навчаючи, викладач має чесно дати відповідь на 

питання – іноземна мова для іноземної мови чи іноземна мова як 

засіб і спонукання до розширення цивілізаційного простору. 

Широкий спектр методичних, дидактичних засобів дає можливість 

концептуально підійти до потреб формування у студентів 

соціокультурної мовленнєвої компетенції особливо у технічному 

вузі при вивченні англійської, німецької чи французької мов. 

Доцільно звертати увагу на підбір текстів і вправ, оволодівши 

якими, студенти, а завершивши навчання, молоді фахівці змогли б 

вільно почуватися при влаштуванні на роботу у міждержавні 

підприємства, впевнено брати участь у наукових конференціях, 

колоквіумах, семінарах чи на рівні побутового спілкування із 

своїми іноземними колегами. 

Тоді формування соціокультурної мовленнєвої компетенції 

студентів значною мірою залежить від високої кваліфікації, 

соціокультурної мовленнєвої компетенції викладачів, які є 

основними носіями цієї самої компетенції при вивченні іноземних 

мов і їх спроможності навчити студентів входити в іншомовну 

культуру, „виконувати роль культурного посередника між своєю 

національною культурою і культурою країни, мова якої 

вивчається, взаємодіяти з носіями мови у різних ситуаціях‖ [3]. 
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3. АКТВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

А.С.Дорошкевич,канд. философ.наук 
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Использование мультимедийных технологий на лекционных 

занятиях является современным направлением совершенствования 

качества образования. Мультимедийные учебники, интернет — 

технологии и ресурсы для профессионального педагога — это 

один ведущих на сегодняшний день инструментов для диалога с 

студентами, еще одна среда, позволяющая преподавателю дать, а 

учащемуся получить высокоэффективное и качественное 

образование. 

Характерной особенностью гуманитарных дисциплин, является 

то, что в них включены значительные объемы достаточно 

разнородной информации. Для успешного освоения этой инфор-

мацией необходимо опираться на определенные разделы смежных 

дисциплин. Поэтому гуманитарные предметы эффективнее препо-

давать с использованием максимальной наглядности при изложе-

нии содержания лекции.На лекционных занятиях качественно 

новые возможности предоставляют современные мультимедийные 

технологии, поскольку они позволяют в процессе чтения лекции 

одновременно оперировать разнообразными выразительными 

средствами -текстом, графикой, звуком, видео. Мультимедийный 

курс лекций при изучении дисциплин гуманитарного цикла позво-

ляет соединить слайд-шоу текстового и графического сопровожде-

ния (фотоснимки, диаграммы, графики, рисунки и т.д.) с компью-
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терной анимацией, численным моделированием изучаемых проце-

сов. совмещает технические возможности компьютерной и аудио- 

видеотехники в представлении учебного материала (наглядно-

образное представление информации) с общением лектора с 

аудиторией (вербально-логическое представление информации). 

Использование мультимедийных технологий в лекционных курсах 

способствует улучшению концентрации внимания студентов, 

процессов понимания и запоминания, формированию ясных 

представлений, усвоению теоретических знаний (понятий, концеп-

ций и др.), активизируя познавательную деятельность студентов. 

Мультимедиа - лекция становится более гибкой и дидактически 

эффективной, т.к. мультимедийные технологии позволяют: 

повысить информативность лекции, стимулировать мотивацию и 

наглядность обучения за счет использования различных форм 

представления учебного материала, а также осуществить повтор 

наиболее сложных моментов лекции. Главное преимущество 

мультимедийных лекций состоит в возможности использования 

интерактивного взаимодействия преподавателя как с программно-

аппаратным средством, так и одновременное общение со 

студенческой аудиторией - возможность задавать вопросы, 

управлять эмоциональной обратной связью. 

При подготовке мультимедийных вариантов лекций используются 

материалы авторских обучающих программ, ресурсы, имеющиеся 

в свободном доступе в сети Интернет, а также собственные 

оригинальные схемы и тестовые материалы. В качестве 
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технического средства для решения задач ставящихся в курсе 

программная оболочкаPowerPoint, является одним из наиболее 

популярных средств создания мультимедийных программных 

продуктов. К ее очевидным достоинствам следует отнести, в 

частности, поддержку разнообразных форматов графических, 

аудио и видеофайлов, компактность получаемых в результате 

файлов презентаций, а также доступный интерфейс. Эти качества 

PowerPointдают возможность включать в состав мультимедийных 

вариантов лекционных курсов практически неограниченный по 

объему и составу иллюстративный материал и делают эту 

программу наилучшим инструментом, который может быть с 

успехом использован даже начинающими пользователями. 

При выборе тем лекций необходимо привлечения большого 

объема демонстрационного материала, каждая лекционная 

презентация состоит из слайдов, на которых представлены 

название лекции, ее план, основные рассматриваемые вопросы и 

основное содержание излагаемого материала в виде иллюстраций, 

схем, таблиц и текстовых блоков. 

Использование мультимедийных технологий на занятиях, 

демонстрация на экране решений, предложенных студентами в 

процессе обсуждения проблемы и заранее созданных 

(сконструированных) преподавателем с помощью мультимедиа 

средств, вызывает неподдельный интерес обучающихся к теме 

лекции, актуализирует имеющиеся у студентов знания по данной 



297 
 

теме, способствует лучшему запоминанию информации, 

значительно активизирует познавательную деятельность. 

Ряд отечественных, а также зарубежных исследований 

подтверждаютэффективность использования мультимедиа 

технологий в лекционных курсах и их влияния на активизацию 

познавательной деятельности [1]. 

Таким образом, использование мультимедийного сопровождения 

существенно улучшает восприятие и осмысление 

рассматриваемых вопросов студентами, создает более 

комфортные условия для аудиторной работы студентов и 

преподавателей и, несомненно, делает их наиболее адекватным 

средством для решения методических и технических проблем, 

возникающих при изучении дисциплин гуманитарного цикла 
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Індустрія гостинності та туризм в цілому займають особливе місце 

у світовій економіці. Нові економічні відносини впливають на 

процеси в сфері гостинності та загострюють проблему підготовки 

професійних кадрів. Сучасна економічна ситуація вимагає від 

фахівців високого рівня професійної підготовки до мінливих умов 

середовища. Одним із шляхів вирішення даного питання є 

відповідна сучасним вимогам система професійної підготовки 

кадрів, яка своєчасно реагує на виклики нової економіки, 

орієнтованої на інноваційний розвиток. 

Дослідженням особливостей професійної підготовки кадрів для 

туристичної сфери займалися такі вчені: І.М. Мініч, І.В. Зорін, 

В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова, М.І. Шаргун та інші. Проте, в 

сучасній Україні залишається актуальним завдання модернізації 

кадрової підготовки в індустрії гостинності, оскільки на сьогодні 

відсутня єдина концепція та методологія безперервної освіти  

кваліфікованих фахівців в галузі туризму. З одного боку, 

причиною даної проблеми є недостатнє накопичення досвіду 

підготовки туристичних кадрів, з іншого – неефективне 

копіювання закордонної практики, так як галузеві системи 

підготовки кадрів в розвинених країнах спрямовані на вирішення 

завдань розвитку національного туризму в рамках світового 

туристського ринку, на якому частка України незначна [2]. 
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Одним з найяскравіших прикладів успішної підготовки кадрів 

сфери туризму, що заслуговує на увагу, є досвід туристичної 

освіти в США, де на базі навчальних установ сформовані 

спеціалізовані відділи (кадрові агентства), з'єднані єдиною 

інформаційною системою з підприємствами індустрії туризму, які 

займаються регулярним моніторингом потреб ринку праці, 

працевлаштуванням молодих фахівців і корекцією набору 

абітурієнтів за профільними спеціальностями. 

Відповідно, освітні установи мають можливість швидко реагувати 

на мінливі потреби галузі в кадрах того чи іншого профілю і 

кваліфікаційного рівня. Перевагою американської моделі також, є: 

тісна інтеграція з громадськими професійними організаціями; 

глибоке вивчення загальнотеоретичних положень в галузі 

управління; наявність великої кількості різноманітних курсів 

підвищення кваліфікації і перепідготовки тощо [3]. 

Сучасна економічна, політична та соціальна ситуація, що склалася 

в Україні, розвиток в'їзного, виїзного та внутрішнього туризму, а 

також виявлені недоліки в підготовці кадрів вимагають наукового 

обґрунтування безперервної професійної підготовки кадрів для 

індустрії туризму. 

Система підготовки кадрів повинна відповідати основній ідеї 

професійної підготовки – необхідності її здійснення протягом 

усього життя людини у відповідності з інтересами суспільства, 

потребами особистості, запитами економіки, незалежно від віку, 

освітнього цензу та інших внутрішніх і зовнішніх обмежень. 
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Таким чином, підготовка кадрів, як система, покликана 

забезпечити послідовний розвиток професійних і особистісних 

якостей людини – від шкільного рівня до навчання дорослих в 

різних формах додаткової освіти та в процесі самоосвіти [1]. 

Зміст системи підготовки кадрів має бути орієнтований на 

прогнозування проблем розвитку суспільства, виробництва та 

інших сфер соціальної практики і передбачати послідовність 

професійної підготовки, основу якої складають фундаментальна 

підготовка фахівців для індустрії туризму та посилення уваги до її 

теоретико-методологічної складової [4]. 

Основні напрями модернізації системи підготовки кадрів для 

індустрії туризму повинні включати: 

1. Створення галузевої служби зайнятості як елементу 

інфраструктури ринку праці. Мета створення даної служби –  

організація регулярного багаторівневого моніторингу ринку праці 

та системи професійної освіти; забезпечення їх з одного боку 

кваліфікованими кадрами, з іншого – сучасними вимогами до 

фахівцям індустрії туризму тощо.  

2. Створення системи галузевих освітніх центрів та 

навчально-тренінгових курсів, які дозволять вести підготовку 

фахівців для індустрії туризму різного рівня за світовими 

стандартами. В їх завдання входить активне впровадження 

останніх досягнень науки і практики, організація занять, тренінгів, 

майстер-класів, стажувань для студентів, професорсько-

викладацького складу та працівників галузевих підприємств. 
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Створення навчально-тренінгових секцій для освітніх установ, до 

складу яких входять готельні номери різних категорій, навчальні 

туристські фірми, навчальні підприємства громадського 

харчування і т.д. 

3. Організацію єдиної збалансованої системи підготовки 

та підвищення кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів для 

освітніх установ індустрії туризму. Це дозволить підвищити якість 

професійної підготовки; сформувати інформаційну базу даних 

професорсько-викладацького складу освітніх установ; розробити 

показники і критерії оцінки якості діяльності професорсько-

викладацького складу, які здійснюють підготовку кадрів для 

індустрії туризму. 

4. Створення провідних інноваційних науково 

практичних центрів, для координації науково-практичного 

потенціалу індустрії туризму, що зумовлюється необхідністю 

проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 

як в області перспективних прогнозів, так і в поточній діяльності 

підприємств індустрії туризму. Робота центрів дозволить 

прогнозувати тенденції розвитку вітчизняного та міжнародного 

ринків туризму, з більшою ефективністю проводити інноваційну 

політику в туризмі, формувати і актуалізувати галузевої 

замовлення на фахівців, розвивати матеріально-технічну базу та 

інфраструктуру системи підготовки кадрів. 

Отже, однією з головних умов успішного розвитку туристичної 

індустрії та функціонування на міжнародному ринку, є повне її 
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забезпечення трудовими ресурсами – висококваліфікованими 

спеціалістами, які повинні володіти як особистісними якостями, 

так і компетентністю та практичними навичками. Набуття 

професійного досвіду завдяки модернізованій системі освіти 

дозволяє ефективно конкурувати на світовому ринку праці, що 

підвищує можливість виходу на міжнародний рівень не лише 

окремих установ, а й туристичної індустрії в цілому. 
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В Україні створено цілісну систему професійної підготовки 

вчителя. У ній виокремилася самостійна галузь з підготовки 

вчителів предметів естетичного циклу (образотворчого мистецтва, 

художньої культури, хореографії, музики, декоративно-

прикладного мистецтва та ін.). Учителі предметів естетичного 

циклу, зазначають С. Кононець, Л. Масол, В. Орлов, О. Отич, 

М. Ростовцев, О. Рудницька та інші, професійно виховують і 

розвивають художньо-естетичну культуру підростаючого 

покоління засобами різноманітних видів і жанрів мистецтва, через 

зміст навчального матеріалу передають своїм вихованцям 

культурно-просвітницькі традиції, реалізують актуальні завдання 

збереження та примноження духовного багатства нації, формують 

творчу особистість.  

У системі підготовки вчителів предметів естетичного циклу, й 

зокрема ДПМ, С. Коновець виокремлює: 

I. Особистісний складник, у тому числі культурологічний та 

творчий, що має на увазі розвиток майбутнього вчителя як 

посередника між освітою й професійним мистецтвом. 

II. Психолого-педагогічний і художньо-фаховий блок, що 

закладає основи базових професійних знань. 

III. Блок професійно-методичної майстерності, який 

спрямовується на формування вмінь з методики викладання 
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образотворчого мистецтва, дизайну й декоративно-прикладного 

мистецтва [3]. 

Для майбутніх учителів ДПМ актуальними є положення арт-

педагогіки, художньої педагогіки, психології дитячої творчості, 

теорії і практики роботи в закладах позашкільної освіти. Усі ці 

«традиційні» та новітні напрями сьогодні широко застосовують 

різноманітні педагогічні технології.  

Відзнакою технологічного підходу в навчально-виховному 

процесі є його свідоме конструювання, що виходить від заданих 

вихідних установок (соціальне замовлення, освітні орієнтири, цілі 

й зміст підготовки). Відповідно до цього технологічний підхід 

М. Віленський, П. Образцов, А. Уман конкретизують такими 

етапами: постановка цілей і їхнє максимальне уточнення з 

орієнтацією на досягнення результатів; підготовка навчальних 

матеріалів і організація всього ходу підготовки відповідно до 

визначених цілей; оцінка поточних результатів; корекція, 

спрямована на досягнення поставлених цілей; заключна оцінка 

результатів. Ключем до розуміння технологічної побудови того чи 

того процесу є його послідовна орієнтація на гарантоване 

досягнення чітко визначених цілей [1].  

Як відомо, майстерність передається від майстра до учня, від 

покоління до покоління методом «роби як я». Проте, слід ураху-

вати, що в декоративно-прикладному мистецтві сьогодні існує чи-

мало технік, технологій обробки значної кількості матеріалів і 

виготовлення виробів. Постає низка проблем, зокрема з-за відсут-
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ності внутрішньої мотивації учень працює за шаблоном, пропоно-

ваним майстром; не маючи досвіду, часто не вміє застосувати 

теорію на практиці; відчуває страх перед практичною діяльністю, 

відмовляючись використовувати окреме обладнання та матеріали.  

Одним із найбільш доцільних методів, що сприяє ефективному 

навчанню майстерності й такий, що довів свою результативність, є 

метод проектів. Цей комплексний метод, який сьогодні здобув 

усіх ознак педагогічної технології, дозволяє в системі опановувати 

організацією практичної діяльності за проектно-технологічним 

ланцюжком – від ідеї до її реалізації в моделі, виробі (продукті 

праці). Головними його ознаками є активізація навчально-

виховного процесу, його дослідницький і творчий характер [2]. 

Укрупнена циклограма проекту включає вихідний етап, етап 

розробки, реалізації й завершення проекту. Кожен з них характер-

ризується визначеними завданнями й змістом проектної діяль-

ності. У будь-якому разі реалізація проекту включає такі важливі 

елементи: запуск проекту, виконання проекту та його презентацію.  

О. Авраменко, В. Бербец, О. Кобернік, І. Сергєєв та інші, з 

урахуванням завдань у галузі навчання технологіям, формують 

алгоритм проектної майстерні та описують його за етапами або 

фазами. Ці компоненти проектної діяльності можуть бути реалізо-

вані в системі професійної підготовки майбутніх учителів ДПМ. 

Фаза 1. Подання теми проекту. Вона включає: виявлення 

опорних знань студентів, формування понять, необхідних для 

реалізації проекту, пошук ідей, проблем. Для ефективності 
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проходження цією фазою доцільними виявляються інтерактивні 

технології, а саме: «асоціативний кущ», «мозковий штурм», 

«пошук ідей», «морфологічна скринька», «фокальні об’єкти» 

тощо; а також мультимедійні технології, що мають презентувати 

зразки народної творчості в обраному напрямі проектування. Як 

результат, студенти повинні ознайомитися з основним завданнями 

роботи, уточнити їх відповідно до власних особистісних і 

професійних намагань. 

Фаза 2. Обрання проблеми й напряму проектування. Викладач у 

ході цієї фази має домогтися від студентів чіткого визначення 

теми й завдань проектування, переліку основних критеріїв, що 

висуваються до кінцевого результату. Щоб виявити й розвинути 

творчий потенціал студентів варто застосовувати інтерактивні 

вправи, а також технології розвитку критичного мислення, 

зокрема: «банк ідей» (придумуючи ідеї, студенти мають 

можливість вільно самовиражатися, супроводжуючи цей процес 

швидкою замальовкою, ескізуванням, описом ідей); «відбір ідей», 

«синтез ідей», «захист ідей», «аргументація»; «нелогічні зв’язки» 

або «вінегрет» (поєднання в ідеї різноманітних різнорідних 

елементів, внесення еклектики, використання природних форм чи 

готових шаблонів); «фантастичний образ». Досить ефективним 

можуть виявитися кейс-метод і баскет-метод, коли з набору 

різноманітних ілюстративних матеріалів, відповідно до 

поставлених викладачем питань, студент виокремлює шляхом 
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аналізу найбільш цікаві для нього проблеми й напрями 

проектування.  

Ця фаза логічно переходить у наступну, фазу 3. Формулювання 

підтем (проблем). Тут має відбуватися визначення підтем 

проектування і кола питань у підтемах за консультативною 

підтримкою викладача. 

Фаза 4. Планування роботи, включає в себе: аналіз і створення 

плану майбутньої роботи, головних питань і шляхів пошуку 

інформації; прийняття рішення щодо форми презентації проекту, 

строків його виконання. Останнім часом, для активізації цього 

етапу широко застосовуються такі технології, як «древо рішень», 

«мережеві графіки» тощо. 

Фази 1-4 зазвичай називають «запуском проекту. 

Фаза 5. Здійснення проекту. Тут передбачається самостійна 

творча робота студентів або робота в групах, якщо проект 

колективний (збір і відбір інформації, дослідження проблеми, 

вибір варіантів вирішення проблеми, оформлення роботи). 

Наступні фази відображають етапи захисту проекту. 

Фаза 6. Подання проекту, його захист: демонстрація результатів 

дослідницької діяльності, пропозицій з вирішення конкретних 

досліджуваних студентом проблем; презентація готового виробу, 

виокремлення нових питань і напрямів. У художній педагогіці для 

цього широко використовується виставкова діяльність, а також 

інсталяція й перфоманс. Останні методи найбільш коштовні як для 

професійних художників, так і вчителів ДПМ, оскільки 
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дозволяють розкрити всі можливі творчі здібності майбутніх 

фахівців, їх компетентності в організації творчої діяльності учнів.  

Фаза 7. Оцінка проекту. Вважається найбільш відповідальною в 

технології проектної діяльності. Саме від ступеня правильності й 

ретельності в оцінці виконаного проекту залежить рівень 

мотивації досягнень майбутніх учителів. Під час цієї фази 

відбувається оцінка як готового виробу, так і оцінювання 

планування, процесу, діяльності відповідно до кінцевого 

результату, самооцінка студентами, визначення рівня знань у 

конкретній галузі декоративно-прикладного мистецтва, виявлення 

успіхів і причин невдач. 

До критеріїв оцінки необхідно включити, передусім, естетичні 

критерії (оригінальність форми, композиційна завершеність, 

колірне рішення, стиль, дизайн), а також конструктивні критерії 

(міцність, надійність, зручність використання, відповідність 

конструкції призначенню) й технологічні критерії (кількість 

деталей, оригінальність застосування й поєднання матеріалів, їхня 

довговічність, витрата матеріалів, стандартність технології, 

необхідне встаткування, складність і обсяг виконаних робіт). 

Водночас, доцільними є й економічні та маркетингові критерії, що 

визначають потреби в даному виробі на ринку, практичну 

спрямованість, можливість масового виробництва, фінансові 

витрати, рівень продажної ціни, вид реклами тощо [2]. 

Метод проектів не передбачений для разового використання, а є 

певною системою роботи, ефективним засобом професійної 
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підготовки майбутніх учителів естетичної культури. Для успішної 

реалізації методу проектів, як показує досвід, варто створювати 

технологічні картки проекту, банк образотворчих і дизайнерських 

ідей, організовувати роботу студентів над проектом за 

технологією творчих майстерень. 
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СНУ ім.Лесі Українки 

 

Проблема професійного самовизначення учнівської молоді 

посідає важливе місце у педагогічній та віковій психології, 

оскільки стосується вирішального моменту у життєвому 

становленні особистості. 

Особливої актуальності вона набуває в старших класах. 

Усвідомлений вибір професії впливає на подальше життя, 

визначає успішність самореалізації, соціалізації, кар'єрного і 

професійного зростання. У зв’язку з цим центральним і досить 

складним завданням сучасної школи є формування в учнівської 

молоді здатності до свідомого та самостійного вибору професії й 

подальшого оволодіння нею. Вирішення цього завдання багато в 

чому залежить від активної позиції самихучнів, від усвідомленості 

себе суб’єктом власного життя, прагнення до особистісної 

самореалізації, уміння виважено і самостійно приймати 

відповідальні рішення.  

Але як показує практика, цей вибір часто здійснюється на 

основі спотвореного уявлення як про потреби народного 

господарства у фахівцях різних професій, так і про роль освіти в 

розвитку особистості й формуванні конкурентоздатного фахівця. 

  Наше дослідження являє собою спробу вивчення 

проблеми професійного самовизначення в юнацькому віці.  

У центрі досліджуваних явищ знаходиться процес прийняття 

рішення в юнацькому віці.  
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У психології прийняття рішення розглядається як 

центральний етап процесу переробки інформації на всіх рівнях 

психічної регуляції в системі цілеспрямованої діяльності людини і 

найбільш узагальнено визначається як формування дій та 

операцій, що знижують вихідну невизначеність проблемної 

ситуації. Тому в основу даного дослідження покладено аналіз 

активності школярів юнацького віку в проблемних ситуаціях, в які 

вони потрапляють під час професійного самовизначення. 

В основу нашого дослідження покладено положення 

суб`єктного та діяльнісного підходів, коли механізми і процеси 

діяльності розглядаються з позицій суб`єкта, який їх ініціює, 

здійснює та регулює, оскільки він є джерелом і відповідальним 

автором власних дій.  

Ми підтримуємо і розвиваємо точку зору авторів, які 

обґрунтовують необхідність ставлення до особистості як до 

активного суб'єкта профорієнтації (Г. Костюк, П. Шавір, Б. 

Федоришин, М. Пряжніков, В. Орлов), суб’єктний, особистісно 

орієнтований підхід у психології особистості, педагогічній і 

віковій психології (Г. Балл, П. Перепелиця, В. Рибалка, В. 

Татенко, Т. Титаренко, І. Нікітіна). К. Абульханова-Славська 

розглядає самовизначення як внутрішню активність особистості, 

результатом якої стає формування її життєвої позиції. Різні 

аспекти процесу професійного самовизначення досліджують О. 

Вітковська, В. Рибалка, Р. Пасічняк, О. Туриніна. Механізми 

прийняття рішень також привертають до себе увагу багатьох 
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дослідників – В. Чернобровкіна, О. Тихомірова, Ю. Козелецького, 

П. Анохіна, Т. Корнілової. Проте у розрізі проблеми професійного 

самовизначення вони вивчені недостатньо. Це стосується різних 

аспектів процесу прийняття рішення, зокрема, 18 проблеми 

здійснення вибору. Прийняти рішення – означає обрати певний 

напрямок дій, надати їм перевагу з-поміж інших. 

Психологічні проблеми, що виникають у особистості у 

зв`язку з прийняттям рішень, нерідко викликані внутрішніми 

конфліктами (наприклад, між неусвідомленими аспектами у 

ставленні до себе і більш-менш стійкими стереотипами поведінки, 

уявленнями про свої можливості і переконаннями щодо своїх 

зобов`язань перед іншими людьми), недостатньою готовністю 

зробити вибір (здатність особистості відчувати і розуміти саму 

себе може бути блокована внаслідок психологічної травмованості, 

що нерідко призводить до почуття розгубленості або навіть 

байдужості перед вибором), несформованістю особистісних 

характеристик (відсутність в учня навичок самостійного пошуку 

необхідних відомостей та планування практичних кроків) або 

"незрілістю" ситуації (недостатня її з'ясовність або нестача 

необхідної інформації). 

Таким чином, виникає необхідність якісно нового 

осмислення раніше поставленої проблеми з тим, аби визначити 

механізми прийняття рішення під час професійного 

самовизначення в юнацькому віці.  
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Модернізація системи вищої освіти України входить до 

першочергових завдань загальнодержавного значення. Головний 

вектор сучасного розвитку вищої освіти в країні визначається 

загальним спрямуванням вітчизняної вищої школи на входження в 

загальноєвропейський і світовий освітній простір, гармонізацію 

національних і міжнародних стандартів вищої освіти в контексті 

Болонського процесу [1]. Серед найважливіших питань висуваєть-

ся на розгляд, звичайно, питання підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх медиків, тому одним із основних завдань 

сучасної освіти вищої школи є покращення рівня підготовки 

випускників медичного профілю. Впровадження інноваційних 

технологій у навчальний процес допомагає готувати висококвалі-

фікованих, конкурентноспроможних лікарів, здатних виконувати 

складні практичні, науково-дослідницькі, творчі завдання. Основа 

і зміст інноваційних освітніх процесів полягає в оновленні педа-

гогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему. 

Методи, які сьогодні застосовуються для запам’ятовування 

інформації, мають невисоку ефективність («заучування», лінійне 

конспектування, багаторазове повторення). Тому медична освіта 

потребує залучання нових методик викладання. 

Однією із фундаментальних дисциплін ВНЗ медичного профілю є 

«Анатомія людини». Інформаційна насиченість цього предмету 
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викликає необхідність передачі її у схемографічному вигляді. 

Структурно-логічні матеріали виступають в ролі проміжної ланки 

між зовнішнім лінійним змістом (текст підручника) і внутрішнім 

нелінійним змістом (в свідомості). Створення таких схем 

базується на асоціативних зв’язках, характерних для 

довготривалої пам’яті людини. Особливою наочністю, легкістю у 

створенні, ефективністю володіють  ментальні карти (інтелект-

карти, діаграми зв’язків, карти пам’яті) (англ. Mind map). 

Технологія створення таких схем носить назву майндмеппінг 

(mindmapping), яка була запропонована Тоні Бьюзеном у 1993р.[2]. 

Ментальна карта має чотири основні характеристики: 1. Об’єкт 

уваги/вивчення кристалізований у центральному образі. 2. 

Основні теми, пов’язані з об’єктом уваги/вивчення, розходяться 

від центрального образу у вигляді гілок. 3. Гілки, які мають вигляд 

плавних ліній, позначаються та пояснюються ключовими словами 

та образами. Вторинні ідеї також мають вигляд гілок, які 

відокремлюються від гілок вищого рівня. 4. Гілки утворюють 

зв’язану вузлову структуру [3]. 

Мислення за допомогою інтелектуальних карт – метод, який 

дозволяє людині впоратись з інформаційним потоком, керувати 

ним і структурувати його. Застосовуючи цей метод в навчальному 

процесі, людина позбувається страху забути або втратити певні 

відомості, чи потонути у потоці інформації [4]. 

Так як інтелектуальна карта є потенційно нескінченною мережею 

розгалужених понять, що сполучені зі спільним центром, 
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використання її особливо продуктивне при викладанні ангіології, 

де потрібно представити розгалуження судин в організмі людини 

наочним способом.  

Основою роботи людського мозку є асоціації та візуальне 

мислення, тому застосування цієї методики в супроводі 

навчального процесу дозволяє більш ефективно і в найбільш 

природній для мозку формі запам'ятовувати інформацію, 

переходячи від кількості до якості [5]. 

Наводимо приклад створеної нами інтелектуальної карти з курсу 

ангіології (рис.1). 

Отже, методика створення інтелект-карт є альтернативним 

методом наочного представлення теоретичного матеріалу в курсі 

«Анатомія людини», особливо актуальне її використання при 

викладання ангіології.  
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Рис. Розгалуження зовнішньої сонної артерії (a.carotis externa) 

(присередні та кінцеві гілки) 
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8. ОЛІМПІАДА ЗА НАПРЯМОМ «ХАРЧОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ» ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ ТА ДІАГНОСТИКИ ЇХ ЗНАНЬ 

В.М. Ковбаса д-р техн. наук,  

В.М. Махинько канд. техн. наук, 

А.М. Грищенко канд. техн. наук 

НУХТ, Київ, Україна 

 

Історія виникнення олімпіад з різних наук має багатовікову 

історію – ще Архімед надсилав своїм колегам та учням для вирі-

шення заздалегідь невірні задачі. У середні віки серед вчених про-

ходили так звані «турніри» - змагання-листування з вирішення 

математичних задач. Таким чином вирішувалися проблеми, що 

поставали перед наукою. Цими турнірами жваво цікавилась пуб-

ліка, а їх досягнення публікувались у друкованих збірниках. У 

ХІХ-у та ХХ-у ст. проводилися змагання «Concours of the French 

grandes ecoles» серед «Великих шкіл» Франції, випускні екзамени 

«Mathematical Tripos» в Кембріжді, результати яких використо-

вували для оцінки загального рівня студентів та випускників [1].  

У Радянському Союзі, починаючи з 1933 р., проводилися 

олімпіади з математики серед школярів Тбілісі, Москви та Києва. 

Згодом до організації та проведення цих олімпіад долучилися 

вищі навчальні заклади, що дало можливість не лише підняти 

рівень проведення олімпіади, але й значно розширити географію 

учасників. Поступово олімпіади набули великої популярності. Їх 
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проводять з різних дисциплін та напрямів, на рівні шкіл, 

університетів та на міжнародному рівні [1].  

В Україні щороку за наказом Міністерства освіти і науки України 

проходять олімпіади серед студентів з різних дисциплін, 

спеціальностей та напрямів підготовки. Перемога в олімпіаді дає 

учаснику привілеї при вступі до магістратури, аспірантури, участі 

в конкурсах для здобуття різних премій і грантів. Як правило, 

олімпіаду проводять в два етапи: І-й етап – відбірковий на базі 

кожного вищого навчального закладу, ІІ-й – у базовому вищому 

навчальному закладі, призначеному наказом Міністерства освіти і 

науки України. Формат проведення олімпіад визначається кожним 

закладом окремо, залежно від наявності матеріально-технічної 

бази та наукового потенціалу.  

В останні роки, з метою полегшення роботи журі олімпіади та 

об’єктивного оцінювання знань учасників, все більше олімпіад 

проводять із залученням комп’ютерної техніки. Популярним стає 

проведення базовими навчальними закладами відбіркових турів у 

форматі інтернет-олімпіад, що дає змогу якісно відібрати і значно 

скоротити чисельність учасників другого етапу. Насамперед, в 

олімпіадах з економічних дисциплін, англійської, мови та 

математики, де завжди бере участь найбільше студентів, оскільки 

ці дисципліни викладаються практично в усіх вищих навчальних 

закладах. З цієї причини оргкомітетам доводиться обмежувати 

кількість учасників, що може стати причиною виключення зі 

змагань талановитих студентів. Саме тут стануть у нагоді 
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інтернет-олімпіади, однак їх, на жаль, можна організувати не у 

всіх навчальних закладах з технічних причин.  

У Національному університеті харчових технологій щороку 

проходить олімпіада з напряму «Харчові технології та інженерія», 

у якій беруть участь студенти різних вузів, що навчаються за цим 

напрямом. До 2010 р. конкурсні білети включали лише 5-7 

письмових завдань. У 2010 р. у конкурсні білети вперше було 

включено тести. Однак, оскільки тестові завдання учасники 

виконували письмово, кількість запитань становила лише 50. У 

цьому випадку при складанні конкурсних завдань важко охопити 

більшість тем дисциплін та адекватно оцінити знання студентів. 

Крім цього, перевірка таких робіт займала багато часу. 

З 2011 р. олімпіаду почали проводити в два етапи (тестове і 

письмове творче завдання) із використанням комп’ютерної 

техніки. До тестового завдання було включено 100 запитань. 

Письмове творче завдання складалося з трьох запитань за такими 

напрямами: технології харчової промисловості, методи 

технохімічного контролю, теоретичні (біотехнологічні) основи 

харчових виробництв.  

Результати олімпіади показують (табл. 1), що при вирішенні 

тестових завдань учасники досягають кращих, порівняно з 

письмовими запитаннями, успіхів. Незважаючи на, те що для 

підготовки учасникам щорічно надається приклад тестових 

завдань, результати тестування різняться і залежать від загального 

рівня підготовки студентів.  
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Таблиця 1  
Результати учасників І етапу олімпіади з напряму «Харчові технології 

та інженерія» 

Кількіс

ть 

набран

их 

балів  

Частка учасників, яка набрала певну кількість балів, % 

2011 2012 2013 2014 

завдання завдання завдання завдання 

тесто

ве 

письмо

ве 

тесто

ве 

письмо

ве 

тесто

ве 

письмо

ве 

тесто

ве 

письмо

ве 

90-100 0 0 0 0 5,3 0 0 0 

83-89 2,6 0 9,1 0 8,7 1,8 8,6 0 

75-82 25,6 10,2 16,4 0 3,5 8,8 17,1 2,9 

67-74 15,4 0 18,2 3,6 24,6 3,5 11,5 5,7 

60-66 23,1 10,2 29,1 10,9 19,3 1,8 17,1 2,9 

35-59 33,3 46,3 27,2 56,4 38,6 47,3 45,7 22,8 

1-34 0 33,3 0 29,1 0 36,8 0 65,7 

Джерело: складено автором. 

Слід зазначити, що рейтинг студентів за результатами тестування 

інколи не співпадає із підсумковим рейтингом (табл. 2). Саме тому 

завдання олімпіади включає як тестування, так і письмову роботу, 

що дає можливість оцінити і підтвердити не лише знання 

учасником конкретних числових значень технологічних 

параметрів, класифікацій, певних властивостей тощо, але й уміння 

пояснити перебіг процесів у харчових технологіях, послідовно і 

логічно викласти відповідь на запитання, повною мірою 

висвітлити всі проблеми поставленого завдання. 
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Таблиця 2  
Рейтинг учасників І етапу олімпіади та кількість набраних ними балів 

Позиція 

учасник

а у заг. 

рейтинг

у 

Кількість набраних балів від максимально можливого, % 

2011 2012 2013 2014 

завдання завдання завдання завдання 

тестов

е 

письмов

е 

тестов

е 

письмов

е 

тестов

е 

письмов

е 

тестов

е 

письмов

е 

1 78 65 78 68 87 89 84 74 

10 82 45 86 56 88 57 75 36 

20 64 40 84 49 57 52 68 23 

30 80 21 56 49 60 44 64 13 

Джерело: складено автором. 

Крім того, за виконання тестового завдання жодного разу не було 

одержано результату «0» (що можна іноді пояснити простим 

вгадуванням) [3], на відміну від результатів письмового завдання 

(щороку 8-12 студентів отримували 0 балів за деякі питання). 

Згідно правил, у випадку, якщо учасник отримав хоча б за одне 

письмове завдання нуль балів (навіть якщо за інші – максимальну 

кількість балів), він не міг стати переможцем.  

Аналізуючи дані наведених вище таблиць та зведеної таблиці 3, 

можна помітити цікаву закономірність: середній бал за тестування 

залишається практично незмінним, у той час як цей же показник 

за письмове завдання дещо знизився. Це може свідчити про 

погіршення здатності студентів самостійно й аргументовано 

обирати варіанти вирішення поставлених завдань, логічно й 

послідовно викладати прийняті рішення. Саме тому при підготовці 

студентів слід особливу увагу звернути на вміння студентом 
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самостійно написати відповідь на конкретно поставлене 

запитання. Така практика допоможе студенту при написанні та 

захисті дипломного проекту, магістерської роботи та у майбутній 

професійній діяльності.                                                        Таблиця 2 

Якісна характеристика результатів учасників І етапу олімпіади за 

напрямом «Харчові технології та інженерія» 

Показник 

2011 2012 2013 2014 

завдання завдання завдання завдання 

тестове письмове тестове письмове тестове письмове тестове письмове 

Кіл-сть 

учасників 
39 55 57 35 

Макс. к-

сть балів 
84 76 86 68 87 89 85 74,7 

Мін. к-

сть балів 
54 15 50 5,3 35,2 4 38 17,3 

Середній 

бал 
64,8 45,2 66,5 44,3 64,2 42,1 62,4 32,1 

Джерело: складено автором. 

Таким чином, зважаючи на світовий досвіт проведення олімпіад, 

можна з впевненістю зробити висновок, що вони є невід’ємною 

складовою навчального процесу [1, 2]. Олімпіада може слугувати 

засобом самооцінки студента, визначення його рейтингу серед 

студентів, самостійного визначення недостатньо засвоєних тем. 

Проведення олімпіади активізує студентів, вносить елемент 

змагання і спонукає до глибшого вивчення дисциплін та 

самостійного поглиблення знань.  

Результати олімпіади можуть бути хорошим підґрунтям для 

моніторингу знань студентів з різних дисциплін, які передбачені 
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навчальними планами для підготовки бакалаврів за напрямом 

«Харчові технології та інженерія». З цією метою необхідно 

розробити комплекс тестових запитань та письмових завдань з цих 

дисциплін. За результатами аналізу наведених даних вважаємо за 

недоцільне повний перехід на комп’ютерно-тестову форму 

оцінювання знань студентів. До завдань олімпіади обов’язкового 

слід включати письмові завдання, а також доцільно аналізувати не 

лише загальну кількість вірних відповідей, а й кількість відповідей 

з кожного запитання. Таким чином можна виявити теми, на які 

доцільно більше звертати увагу при складанні навчальних та 

робочих програм, проведенні лекційних, практичних та 

семінарських занять, з метою поліпшення підготовки фахівців. 

Перспективним є також видання комплексного збірника тестових 

завдань, з включенням питань з різних технологій та інженерних 

дисциплін, що забезпечить самостійний поточний контроль знань 

студентом та стимулюватиме його до поглибленого вивчення 

фахових дисциплін. 

ЛІТЕРАТУРА: 
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9. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОГО ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ 

НЕМОВНИХ ВУЗІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Коломієць А. А., викладач 

Національний університет харчових технологій 

 

На сьогоднішній день одним із завдань, що стоять перед 

викладачами іноземної мови (ІМ), є формування у студентів 

текстової компетентності, що включає в себе знання, уміння і 

навички, які забезпечують текстову діяльність читачів (когнітивну 

обробку, розуміння й інтерпретацію автентичних професійно-

орієнтованих текстів різних структурно-мовленнєвих типів, 

властивих даному регістру), їх гнучкість, вміння користуватися 

своїми мовленнєвими та мовними навичками.  

Однією з головних проблем навчання читання у Вищих 

навчальних закладах (ВНЗ) є відбір текстового матеріалу та 

організація роботи з ним. Аналіз літератури щодо відбору текстів 

для читання допоміг виявити, що розуміння тексту залежить від 

того, на якому текстовому матеріалі здійснюється навчання. Отже, 

необхідність цілеспрямованого підходу до відбору текстового 

матеріалу для читання зумовлюється практичними потребами.  

Незважаючи на те, що проблемі відбору текстів для навчання 

читання вже присвячена велика кількість робіт як вітчизняних ( О. 

Б. Тарнопольський, Ю.І. Пассов, Г.В. Барабанова), так і зарубіжних 
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(J. Janzen, J. Brophy, J. Scrivener) учених-методистів, це питання 

досі залишається відкритим. 

Ознайомлювальне читання є найбільш природнім, таким, з яким 

ми зустрічаємось кожного дня, читаючи великі за обсягом статті 

та інші матеріали. Від читача не вимагається повне розуміння 

тексту, а лише головної інформації, основного змісту. 

Успішність перебігу процесу читання залежить від того, чи може 

студент зосередитися на основному змісті тексту, чи не заважає 

йому мовне наповнення.  Обсяг незнайомого лексичного 

матеріалу в тексті не повинен впливати на якість засвоєння 

основного змісту тексту. Так для навчання ознайомлювального 

читання використовуються досить великі за обсягом тексти, легкі 

для розуміння у мовному та змістовому відношенні, які містять 

25-30% надлишкової, другорядної інформації. Мова текстів, 

призначених для одержання основної інформації, має бути 

нормативною, без діалектних особливостей [3]. 

При відборі текстів для навчання читання, задача викладача в 

тому, щоб відібраний матеріал та робота з ним розвивали 

соціокультурні знання студентів, а також професіональні вміння 

майбутніх фахівців.  

Отже, для ефективного навчання ознайомлювального читання слід 

виділити наступні критерії:  

- автентичність, під якою ми розуміємо, насамперед, 

оригінальність текстів, написаних носіями мови. При цьому ми 

дотримуємося точки зору, за якою будь-який текст, написаний 
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носіями мови для самих носіїв мови в цілях реальної комунікації, 

може розглядатися також як ― навчальний ‖, якщо він відповідає 

навчальним цілям та іншим критеріям відбору. Тому для навчання 

читання англійської мови (АМ) доцільно використовувати саме 

англомовні тексти, в яких інформація є оригінальною, а не 

перекладною; 

- інформативність, яка визначається не загальною 

кількістю інформації, що міститься в тексті, а лише тією кількістю 

інформації, яка стала здобутком реципієнта. Оцінкою інформа-

тивності є міра адекватності інтерпретації читачем задуму, цілі, 

основної ідеї повідомлення. Інформативність автентичного тексту 

визначається через новизну та практичну корисність, що сприяє 

кращому засвоєнню матеріалу студентів ВНЗ; 

- новизна / актуальність, адже очевидним є той факт, що 

якщо студенти знатимуть про те, що ця інформація є застарілою, 

то вони матимуть низьку мотивацію під час виконання завдання з 

читання такого тексту. Мотивація є рушійною силою процесу 

вивчення мови, тому необхідно врахувати цей критерій під час 

відбору текстів для навчання читання; 

- тематичність, що передбачає деякі обмеження у виборі 

англомовного матеріалу; 

- соціокультурна цінність, адже всі тексти повинні 

містити соціокультурну інформацію, тим самим поглиблюючи 

знання студентів про культуру, традиції, звичаї країни, мова якої 

вивчається; 
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- відповідність рівню засвоєних знань студентів, їх віко-

вим особливостям, інтересам та потребам. Тексти повинні від-

повідати інтелектуальному рівню розвитку студентів, бути значу-

щими для них, задовольняти їх емоційні та пізнавальні запити; 

- обсяг текстового матеріалу, який визначається з 

урахуванням часу, швидкості та завданням, яке стоїть перед 

студентами. Час, що відводиться на читання на занятті не повинен 

перевищувати 20 хвилин, темп читання для студентів немовних 

вузів 250 – 300 слів за хвилину [2]; 

Характер тексту впливає на вибір вправ або тих чи інших 

прийомів, що в свою чергу сприятиме реалізації мети навчання. 

Тому ефективність процесу навчання читання безпосередньо 

залежить від текстів, вибір яких повинен базуватися на 

загальноприйнятих критеріях.  

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Вишневський О. І. Методика навчання іноземних мов: 

[навчальний посібник] / О. І. Вишневський. – К. : Знання, 2011. – 

206 с. 

2. Креуш О. В. Критерії відбору текстів для навчання 

читання майбутніх фахівців з інформаційної безпеки 

[Електронний ресурс] / О. В. Креуш // Науково-практична 

конференція. – Режим доступу : 

www.confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1155.  

3. Curriculum for English Language Development in 

Universities and Institutes: Draft 2. – Kyiv, 2001. – 172 p. 



330 
 

10. ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ 

Куц М. О. 

Здобувач кафедри педагогіки Криворізького педагогічного 

інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

Термін тренінг (від англійського train, training) має ряд значень: 

навчання, виховання, тренування, дресирування. Це явище 

виникло у практиці психотерапії й має ряд важливих парадигм: 

 тренінг як своєрідна форма дресури, при якій жорсткими 

маніпулятивними прийомами за допомогою позитивного 

підкріплення формуються потрібні еталони поведінки;  

 тренінг як тренування, у результаті якого відбувається 

формування й відпрацювання вмінь і навичок ефективної 

поведінки;  

 тренінг як форма активного навчання, метою якого є, 

насамперед, передача знань, а також розвиток деяких умінь і 

навичок;  

 тренінг як метод створення умов для саморозкриття 

учасників і самостійного пошуку ними способів вирішення 

власних психологічних проблем [1, с. 20]. 

Проте, споконвічно тренінг призначений для передачі знань, які 

неможливо передати словами. Тренінг – це, насамперед, пізнання 

через переживання, тобто на тренінгу людина, випробовуючи 

сильні позитивні емоції, сама повинна знайти ефективні способи 
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вирішення даного завдання. Тренінг також виступає як 

«тренажер», на якому у спеціальній обстановці освоюються й 

відпрацьовуються ті чи ті навчальні дії. Отже, тренінг – 

короткотерміновий захід або кілька заходів, спрямованих на 

одержання знань, набуття навичок, а також виховання його 

учасників [3]. 

Відповідно до цілей вивчення іноземних мов у немовних ВНЗ 

найбільш результативними виявляються два таких різновидів 

тренінгу: як методу тренування та тренінгу як форми активного 

навчання. Основною метою цих тренінгів є формування в 

студентів певних іншомовних умінь та навичок. 

Концептуальною ідеєю тренінгових технологій є створення 

належних умов для переходу тієї чи тієї інформації у особистісний 

досвід учасника тренінгу. Тому технологія тренінгу реалізується в 

такий спосіб: постановка проблеми → усвідомлення учасниками 

необхідності у власних самозмінах → організація системи вправ з 

набуття учасниками досвіду у вирішенні даної проблеми → 

рефлексія здобутого досвіду [1]. 

Основною дидактичною одиницею тренінгу є вправа – завдання, 

яке учасники мають виконати і яке, залежно від місця у структурі 

тренінгу, має виконати ту чи ту роль у формуванні іншомовних 

умінь і навичок. Це можуть бути: вступні, рефлексивні, 

діагностичні, тренувальні, інтерактивні вправи; а за формою їх 

організації – колективні, парні, групові.  
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Незважаючи на розмаїтість конкретних тренінгових вправ, 

прийомів і технік, прийнято виокремлювати кілька базових 

методів тренінгу, до яких належать групова дискусія й ситуаційно-

рольові ігри. Групова взаємодія у ході тренінгу вважається 

ключовою його концепцією. Саме під час роботи в групі й 

можливі найбільш позитивні зрушення у структурі особистості. Ці 

базові методи тренінгу при вивченні іноземної мови є доцільними 

й природними. 

Під час організації тренінгу враховуються психологічні 

закономірності формування навичок:  

 забезпечення усвідомлення учасником необхідності 

саморозвитку, потреби у становленні саме цих умінь або навичок, 

що передбачає рефлексивні вправи; 

 робота у «зоні ближнього розвитку» (Л. Виготський), що 

забезпечує динаміку тренінгового процесу, й спрямовує зусилля 

суб’єкта на розвиток особистості. Ця закономірність передбачає 

вирішення проблемних, складних завдань, які учасник тренінгу 

здатний розв’язати тільки за допомогою керівника чи в співпраці з 

іншими; 

 необхідність системи вправ, які переводять первинне 

усвідомлене уміння в стадію автоматизму;   

 включення діагностичних методик на виявлення зрушень 

у саморозвитку, що викликані тренінгом [1]. 

Тренінгові технології при вивченні іноземних мов, таким чином, 

уможливлюють: 
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 організацію цілеспрямованої, психологічно доцільної 

діяльності у становленні іншомовних навичок за певними етапами, 

що призводить до їх остаточного автоматизму; 

 відпрацювання навички в різновидах комунікативної 

іншомовної діяльності студентів; 

 забезпечення засвоєння навичок раціонального розподілу 

часу, оскільки технологія передбачає жорстке управління 

діяльністю студентів; 

 активізацію групових видів навчальної діяльності 

студентів в аудиторії і поза нею; 

 забезпечення становлення навичок самооцінки та самоко-

нтролю через мотиваційні та рефлексивні тренінгові вправи [3]. 

У ході правильно організованих тренінгових технологій студент 

досягає досить високого рівня самосвідомості, рефлексивності, 

самодисципліни, особистої відповідальності. Окрім того, 

безпосередня участь у вправлянні приносить студентові 

задоволення в самовдосконаленні навичок й самопізнанні. Із цією 

метою варто використовувати, як тренувальні, різноманітні 

тренінгові вправи, спрямовані на становлення комунікативних 

навичок студентів – тренінг вимови та артикуляції (Pronunciation 

training), тренінг монологічного та діалогічного мовлення 

(Speaking training, Language skills training, Speech training), тренінг 

читання (Reading training), письма (Writing training), тренінг 

іншомовного спілкування (Contact making training).  
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При цьому необхідно приділяти увагу не тільки становленню 

відповідних мовних умінь та навичок студентів, а навичкам, які 

дозволять їм у подальшому організовувати власноруч свій 

розвиток та самовдосконалення. Тому доцільними є елементи 

самоосвітнього тренінгу (Self-education training), а також 

процедури проведення дискусії та «мозкового штурму» (brain 

storming). На значну увагу заслуговує вмотивування студентів у 

формуванні іншомовних навичок, тому кожна система вправ 

тренінгу повинна мати визначену мету, а серія вправ, зазвичай, 

закінчуватися рефлексією отриманих результатів. Під час 

тренінгів можуть застосовуватися колективні форми навчальної 

робити за схемами: «два-чотири – всі разом», «пари змінного 

складу», «ротаційні четвірки» [3]. 

Досить важливою проблемою в організації тренінгу при вивченні 

іноземної мови є забезпечення готовності його учасників, що 

характеризується рядом взаємозалежних і взаємообумовлених 

компонентів, а саме: психологічний компонент (мотивація, 

ставлення до даної діяльності, інтелектуальні можливості й 

здібності, вольовий потенціал, саморегуляція); комунікативний 

компонент (комунікативна компетенція); методологічний 

компонент (оволодіння способами й прийомами мовної діяльності, 

уміння орієнтуватися в цій діяльності, знання особливостей її 

здійснення) [2, с. 14]. 

Психологічний компонент готовності є вихідним у організації 

тренінгу, ознаками якого є підвищена активність учасників, 
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систематична рефлексія, велика питома вага групових форм 

роботи. Від студента вимагається активне включення, на яке він 

має бути психологічно налаштованим. На заняттях з іноземної 

мови цьому важливому моменту відводиться спеціальний етап – 

етап введення в іншомовне спілкування, коли викладач 

використовує мовні розминки (warming up), елементи мозкового 

штурму (brain storming) тощо. В рамках тренінгових технологій 

такі різноманітні вступні та мотивуючі вправи ще називають 

«криголамами», призначенням яких є «злам льоду відчуження», 

емоційне налаштування учасників на активну роботу [2].  

Комунікативний та методологічний компонент готовності 

формуються на основі засвоєння студентами прийомів 

моделювання самої навчальної діяльності, визначення ними 

оптимального розподілу часу на виконання вправ, усвідомлення і 

послідовне відпрацьовування ними раціональних прийомів роботи 

з навчальним матеріалом. Наприклад, тренінг повинен включати 

оволодіння прийомами поглибленого й у той же час динамічного 

(швидкісного) читання, монологічного мовлення як основи 

діалогічного, складання планів різноманітних дій, конспектування, 

підстановку й вирішення навчально-практичних завдань, 

тренування в роботі зі словником, довідником, написанні 

листівки, есе, роботу з картками-приписами тощо, призначення 

яких – скоординувати зусилля студентів, спрямувати їх у напрямі 

оволодіння іншомовними уміннями та навичками [2].  
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Слід зазначити, що сьогодні існує чимало прикладів, коли 

студентам пропонуються спеціальні тренінгові курси поза навчан-

ням, і у вивченні іноземних мов така практика є досить ефектив-

ною. Це, наприклад, «Тренінг іншомовного спілкування», «Ділова 

англійська», «Тренінг самоорганізації», «Тренінг самонавчання» 

тощо. У своїй роботі ми намагаємося знайти шляхи впровадження 

тренінгових технологій у процес навчання студентів вищих техні-

чних навчальних закладів, знайти місце тренінгу у вивчення інозе-

мної мови за існуючими навчальними програмами й визначити 

доцільні педагогічні умови їх ефективного застосування у форму-

ванні в студентів іншомовних умінь і навичок. З-поміж таких 

умов: забезпечення готовності студентів до тренінгу іншомовних 

умінь і навичок, створення позитивної мотивації на основі 

особистісно-діяльнісного підходу до організації тренінгу, 

урізноманітнення форм та видів навчальних завдань, збільшення 

частки групових форм роботи. 
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11. ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

Лопатюк С.П., кандидат технічних наук, доцент кафедри 

природничих і технічних дисциплін; 

Гуренкова О.В., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри природничих і технічних дисциплін; 

Сєрова Т.О., старший викладач; 

Велигдан Н.В., старший викладач 

Київська державна академія водного транспорту 

ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного  

 

Колектив кафедри природничих і технічних дисциплін Київської 

державної академії водного транспорту з 2001 р. Активно працює 

в напрямку підвищення якості освіти студентів судноплавних 

спеціальностей із врахуванням сучасних тенденцій розвитку 

світового суспільства і використанням інформаційних технологій.  

Впровадження ідей сталого розвитку в навчальні програми 

дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи екології», 

«Охорона праці», «Охорона праці в галузі» [2] сприяє 

формуванню у студентів сучасного світогляду. Недостатньо 

навчити молоду людину правил індивідуального  та колективного 

захисту, ознайомити її з існуючою державною системою безпеки 

життєдіяльності. Зараз, як ніколи, необхідно по-новому оцінити 

вади недалекоглядного використання природних ресурсів, впливу 

на навколишнє середовище і поєднані з ними соціальні проблеми. 

В Україні, наприклад, незадовільний стан навколишнього 
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середовища  призвів до того, що екологічна складова здоров’я 

становить 60-70%, і особистий захист в таких умовах майже 

неможливий. Завданням вищої школи, в ідеалі, є формування у 

майбутніх фахівців світогляду, що спирається на глибоке 

розуміння теперішніх проблем людства, можливостей і проблем 

розвитку нашої держави. Удосконалена програма навчальної 

дисципліни ―Безпека життєдіяльності‖ для всіх напрямів 

підготовки у ВНЗ враховує підходи до вивчення проблематики 

дисципліни в університетах Америки та Європи, результати 

критичного обговорення у спеціалізованій періодиці стану 

проблеми в Україні, останні рішення і рекомендації авторитетних 

міжнародних форумів та організацій: Всесвітніх Саммітів під 

егідою ООН (1992, Ріо-де-Жанейро; 2002, Йоханесбург), 

Європейської економічної комісії ООН, Наради міністрів екології 

ЄЕК ООН (2003, Київ) і інших. При наповненні програми 

навчальним матеріалом використані найновіші джерела 

інформації за тематикою дисципліни такі, як щорічні ―Доповіді 

Інституту всесвітнього спостереження про прогрес до сталого 

суспільства‖, матеріали останніх номерів журналу Nature,  

оглядово-аналітичні збірники наукових праць провідних вчених 

НАН України під спільною назвою ―Проблеми сталого розвитку 

України‖,  інші подібні видання. Програма впроваджується у 

навчальний процес. Тобто, екологічні і соціальні складові частини 

дисципліни "Безпека життєдіяльності‖ повинні стати значним її 

наповненням, а вже потім до них, в залежності від спеціалізації 
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освіти, додаватись інформація про небезпечні і шкідливі фактори 

на виробництві, їх вплив на людину, поведінку у надзвичайних 

ситуаціях, правові аспекти (державні і міжнародні). 

Формування свідомого бачення робочого місця безпечним, таким 

що відповідає вимогам як національних  так і міжнародних  норм і 

правил з виробничої безпеки – основне завдання при формуванні 

професійної компетентності з охорони праці майбутніх фахівців 

водного транспорту. Дисципліну «Охорона праці» необхідно 

викладати у комплексному зв`язку зі спеціальними технічними 

дисциплінами, економікою галузі водного транспорту. Першим 

практичним застосуванням отриманих знань є написання розділу 

«Охорона праці» в дипломних роботах і проектах, який має 

містити, наприклад, вимоги безпеки  суднового обладнання та  

персоналу, залученого до виконання певних робіт. Застосування 

здобутих теоретичних знань в подальшому забезпечить 

необхідний рівень безпеки під час професійної діяльності, 

зменшення виробничих ризиків під час експлуатації та ремонту 

засобів транспорту. 

Подібний підхід використовується при наповненні дисциплін 

«Основи екології», «Основи охорони праці», «Охорона праці в 

галузі», спеціальної дисципліни «Запобігання забруднення 

водного середовища». Розроблені комп’ютерні навчаючі програми 

на базі технологій Opentest [1,3]. Кінцевою метою навчання є 

формування у випускників високого рівня обізнаності, 
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відповідальності і зацікавленості в вирішенні екологічних проблем 

та проблем безпеки для підтримки сталого розвитку країни.  
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12. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГРУПОВОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ 

Моісєєнко О.М., к.техн.н, доцент,  

Національний університет оборониУкраїни 

імені Івана Черняховського  

 

Відмітна особливість розвитку освіти у світі в даний час - 

підвищена увага більшості країн до проблем його якості та 

ефективності. Освіта стає стратегічною галуззю, забезпечує 
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національну безпеку країни [3]. Пошуку інноваційних шляхів 

розвитку військової освіти як складової стратегії загального 

зміцнення національної безпеки присвячено ряд наукових 

досліджень [1-3]. Сучасний етап розвитку військової освіти 

ставить нові вимоги до підготовки військових фахівців, в тому 

числі і офіцерів запасу з числа студентів. ―…Однак на відміну від 

цивільної, військова освіта формує особистість військового 

фахівця, який повинен і здатен займатися крім прямої професійної 

діяльності, також і військовою діяльністю. Очевидно, що військо-

вій освіті властиві як компоненти освіти цивільної, так і специ-

фічні особливості, характерні тільки для військової освіти‖ [1].  

Проблема формування творчої особистості військового 

професіонала на базі цивільної освіти постала і перед колективом 

кафедри підготовки офіцерів запасу (ПОЗ) Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського. 

Щорічно серед випускників напряму підготовки ―Військові науки‖ 

біля тисячу осіб - випускники кафедри ПОЗ, які навчалися 

протягом двох років відповідно до укладених контрактів про 

військову підготовку за схемою ―студент - курсант‖ методом 

проведення ―військового дня‖. 

На сьогодні система форм навчальної діяльності студентів на 

заняттях становить фронтальну, групову та індивідуальну, кожна з 

яких має певні особливості організації. Інтерес до використання 

групових форм навчальної діяльності слухачів в останні 

десятиріччя зумовлений розробкою підходів, що розглядають со-
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ціальну взаємодію навчаємих, яка забезпечує одночасне ефективне 

вирішення навчальних, і виховних завдань [1,2]. Технології колек-

тивної взаємодії ґрунтуються на внутрішньо груповій та між гру-

повій спільній діяльності, провідною характеристикою якої є до-

сягнення спільного результату, що передбачає внесок кожного 

учасника. Процес пізнання в ході групової взаємодії носить харак-

тер інтерактивного навчання, що є актуальним та значущим для 

професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу.  

Теоретичний аналіз науково-методичної літератури та 

багатолітній досвід дає підстави стверджувати що інтерактивні 

методи навчання поєднують форми індивідуального й 

колективного засвоєння професійних знань, умінь і навичок. 

Науковці у сфері педагогіки зазначають, що це бінарний процес, у 

якому навчальна діяльність, яку здійснює студент, тісно пов’язана 

з діяльністю викладання, яку здійснює викладач. Є цілий ряд 

інтерактивних методів, де активна участь у навчальному процесі 

залишається за НПП: лекція з включеними бесідами, дискусіями; 

міні-лекції, проблемні лекції; інтерактивні семінари; наведення 

прикладів вирішення завдань із досвіду військового фахівця у 

бойових умовах; сайт-курси, тощо. Інтерактивні методи за участю 

виключно студентів: круглі столи; ―мозковий штурм‖ (атака) та 

його різновиди; групове вирішення конкретних ситуацій 

(ситуаційна методика навчання або кейс-метод); ділові ігри 

(рольова гра, імітаційна гра, комплексна гра, метод проектів, 

групова вправа) та інші. 
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Ряд авторів стверджують, що проведення групових занять із 

використанням інтерактивних методів навчання є однією із важли-

вих технологій у навчанні військово-спеціальних дисциплін [2]. 

Наш досвід свідчить, що використання технологій групової 

взаємодії у процесі військової підготовки студентів з військово-

технічних і військово-спеціальних навчальних предметів створює 

максимальні можливості для прояву ініціативи, самостійності і 

творчості особистості.  

За програмою військової підготовки студентів, згідно чинних 

нормативних документів, визначено групове заняття - як вид 

навчального заняття, під час якого викладач пояснювально-

лекційним методом подає новий навчальний матеріал, шляхом 

опитування контролює засвоєння студентами цього матеріалу і 

сприяє його закріпленню. Групове заняття проводиться з 

навчальною групою з військово-технічних та військово-

спеціальних навчальних предметів у спеціалізованих лабораторіях 

та інших приміщеннях, які обладнані тренажно-імітаційною 

апаратурою, макетами, стендами, іншими наочними приладами, а 

також засобами відео та комп’ютерної техніки. На цьому занятті 

викладач поетапно подає новий матеріал з теоретичних питань, 

супроводжує його демонстрацією і показом зразків озброєння та 

військової техніки (ОВТ), діючих моделей, стендів, тощо. При 

цьому можуть використовуватися відео фрагменти, в яких 

відтворюються різноманітні навчальні ситуації, що вимагають 

аналізу і відповідних обґрунтованих висновків. Потім 
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організовується обговорення цього матеріалу або закріплення 

практичними вправами та здійснюється контроль рівня його 

засвоєння. Надзвичайно важливою під час проведення групових 

занять, є здатність викладача створити ефективну ситуацію, яка 

імітує професійну діяльність та організувати її аналіз, розподілити 

ролі у межах групи, які мають бути орієнтовані на досягнення 

соціальної та професійної компетентності майбутніх військових 

фахівців. При цьому залежно від мети можливе використання 

одного чи кількох видів характерних ситуацій практичної 

діяльності за ВОС. У зв’язку з цим ситуація набуває 

тренувального характеру, є ілюстрацією до тієї чи іншої складової 

за ВОС та спонукає до максимальної мобілізації можливостей 

реалізувати здібності особистості, що навчається та навчає. В 

результаті, студент неминуче починає бути суб’єктом навчальної 

діяльності. Активно включаючись у процес аналізу ситуації, він 

додає у спілкування знання, у тому числі авторські та здобуті ним 

самим у цивільному ВНЗ за напрямом ВОС. Іншою стає і 

мотивація діяльності як студента, так і НПП. Всі працюють один 

для одного: ролі переміщуються, і кожний стає і педагогом, і 

студентом. Студент починає прагнути лідерства, намагається 

демонструвати власні здібності і досягнення. Відбувається обмін 

знаннями, думками та ідеями.  

Викладач має змогу оцінити рівень підготовки студентів із різних 

ВНЗ і скорегувати в подальшому навчально-пізнавальний та 

виховний процес навчання загальновійськовим предметам за ВОС. 
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Він перестає працювати тільки з активними студентами, постійно 

працює над питаннями активізації роботи всієї групи, що сприяє 

ефективному опануванню військових професійних знань, 

практичних умінь та навичок.  

Таким чином, спільна навчальна діяльність, що здійснюється сту-

дентами у колективних формах взаємодії, відіграє вирішальну 

роль у досягненні таких цілей: розвиток професійної військової ді-

яльності у процесі спільного пошуку, й вирішення навчальних і 

практичних задач; створення додаткової мотивації до навчання, за 

рахунок емоційного впливу членів групи долучити всіх студентів 

як активних учасників процесу навчання; підвищити ефективність 

використання навчального часу; забезпечити достатній рівень яко-

сті знань, умінь і навичок за ВОС; сформувати соціально-профе-

сійні позиції, необхідні для практичної військової діяльності. 
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13. ПЕНЕТРАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

СУЧАСНОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС 

Пішун С.Г., кандидат педагогічних наук, доцент 

 Сумська філія Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Першочерговим завданням є створення системи освіти нового 

типу, пошук варіантів школи майбутнього, яка базувалась б на 

сучасних інформаційних технологіях і була здатна, за висловом 

Томаса Джефферсона, «звільняти, а не підкорювати уми, 

виховувати людей, які б ставили запитання, а не вузьких 

бездумних конформістів, прищеплювала б мораль, яка б 

підкріплювала свободу, а не мораль, яка б задурманювала розум і 

не давала виходу в життя новим чи альтернативним ідеям» [3, 12]. 

Застосування у процесі навчання педагогічних технологій досить 

новий напрям у педагогіці вищої школи, сутність якого полягає у 

створенні, розробці оптимальних систем навчання, педагогічних 

процесів, метою яких є отримання максимуму знань, їх творчого 

та гнучкого застосування у професійній підготовці та майбутній 

діяльності студентів. Підґрунтям педагогічної технології слугує 

домінанта повного керування процесом навчання, здатність до 

дослідницької діяльності, уміння відтворити увесь комплекс 

знань, набутих в освітньому циклі, кінцевою метою якого є 

високий рівень професійної підготовки в певній галузі діяльності. 
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Характеризуючи педагогічну технологію процесу навчання 

студентів ВНЗ системи МВС (як і будь-якого вишу), треба 

зазначити, що вона не може розглядатися ані з позицій 

імперативності, ані з позицій єдності та універсальності, оскільки 

класифікація педагогічних технологій досить різноманітна й від 

того, яка обрана підстава, дана класифікація може мати 

множинний характер. 

Характеризуючи сучасні педагогічні технології, можна визначити  

наступні дефініції: 

- розробка технології здійснюється під певний педагогічний задум, 

в основі якої процес передачі знань, умінь і навичок (розвиваюча 

педагогіка); 

- логіка технологічних дій, комунікацій повинна відповідати 

цільовим настановам, які передбачають конкретний результат; 

- функціонування даної технології неможливе без діяльності 

викладача та студентів, базисом якої повинні бути принципи інди-

відуалізації та диференціації, що передбачають оптимальну реалі-

зацію особистісних можливостей та спілкування у формі діалогу; 

- втілення елементів педагогічної технології, фази її планування та 

реалізації повинні бути, по-перше, можливістю репродукування 

будь-яким викладачем і, по-друге, гарантовано забезпечувати 

досягнення передбачених результатів усіма студентами; 

- невід’ємною частиною педагогічної технології мають бути 

діагностика, критерії, перспективи застосування в майбутній 

практичній діяльності та інструментарій вимірювання результатів.  
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Однією з умов пенетрації сучасних педагогічних технологій у 

процесі навчання студентів повинна бути здатність до формування 

й розвитку умінь і навичок проектування, упровадження 

передових технологій у практичній роботі. Сьогодні увесь 

розвинений світ ставить перед собою завдання не просто передачі 

знань, а завдання навчити формувати нові масиви знань. 

Завданням будь-якого ВНЗ не передати 100 пакетів інформації, 

знань як це робиться у нас, а навчити на їх базі створювати 10-20 у 

новому напрямку та спробувати інтегрувати їх в навчальний 

процес. У європейському освітньому товаристві сьогодні 

актуальний так званий «трикутник знань». У чому його сутність? 

Отримати знання, щоб провести дослідження, а дослідження для 

того, щоб Ви сформували технологію, тобто вирішення 

конкретного питання, проблеми з урахуванням завтрашніх 

запитів. 

На цьому шляху важливим фактором є дієвість знань. Вона має 

прояв у здатності студентів застосовувати й пристосовувати 

знання не тільки відповідно до вирішення практичних завдань у 

професійній діяльності, але й у житті, спілкуванні тощо. Якщо 

знання характеризуються як дієві, вони перш за все усвідомлені, а 

це у свою чергу виявляється в розумінні засвоєних знань. Рівень 

повноти засвоєних студентами знань визначає рівень їх дієвості.  

Безперечно, коли мова йде про набуття системи знань, то ми не 

можемо не торкнутись питання їх якості, які, безумовно, 

формуються завдяки застосуванню різних технологій навчання. 
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Зосередженість на завданнях у цьому циклі передбачає вирішення 

певних завдань, а саме: 

-  варіативність, тобто уміння вибору з багатьох варіантів саме 

того, у якому продукується сутність, віддзеркалюються головні 

компоненти процесу, який вивчається; 

-  акцент на абстрактному, критичному мисленні, умінні 

комплексно, на основі існуючих реалій, вирішувати самостійно 

найскладніші питання, виокремлювати проблеми, виходячи за 

межі якогось прийнятого шаблону у схожих випадках; 

- уміння самостійного формулювання відповіді на запитання, які 

цього потребують. Демократизація навчального процесу означає 

надання студентам все більшого «права голосу» в питаннях 

визначення цілей освіти, її змісту та методів навчання, які 

використовуються [4, 403]. 

Формування самостійної компетентності у студентів вищих 

навчальних закладів базується на самостійній роботі… Якщо 

раніше самостійна робота все ж поступалась за вагомістю 

аудиторним заняттям, то в сучасних умовах реформування і 

модернізації системи організації навчального процесу у вищій 

школі самостійна робота визначається одним із пріоритетних 

чинників формування професійної компетентності, умінь і 

навичок самостійної навчальної діяльності студентів, необхідних 

для безперервної освіти і самоосвіти [1, 313]. 

Упровадження та прогнозування процесу навчання студентів з 

позицій науковості не може бути здійснено без певного 
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кваліфікаційного рівня фахівців. Це перш за все включення змісту 

основних видів їх професійної діяльності, акумуляція професійних 

ситуацій, які здатен вирішувати фахівець незалежно від професії. 

Кінцевим результатом технологічного процесу навчання є набуття 

та розвиток наступних умінь: 

-  проектувальних, що включають у себе уміння планувати свою 

роботу, самостійно відбирати і накопичувати матеріал, 

аналізувати, зіставляти факти відповідно до поставленої мети, 

володіти процесом аргументації, прийняття рішень, створювати 

кінцевий результат, презентувати створене перед аудиторією, 

здатність оцінювати себе й інших. 

- конструктивних – визначення науковості у змісті дисципліни, що 

вивчається, здатність до інваріантності, моделювання викладеного 

змісту, аналіз, побудова та детекція найбільш продуктивних та 

ефективних конструктів викладення матеріалу; 

- пізнавальних (гностичних) – здатність або уміння вибирати 

методи й засоби, які адекватні цілям навчання, визначати 

найбільш продуктивну поетапність їх видів, проектування та 

реалізація таких засобів, які найбільш ефективно сприятимуть 

процесу активізації розумової діяльності студентів;  

- діагностичних – здатність екстроспективно оцінювати 

досягнення цілей у навчанні, які поставлені, вид контролю тих або 

інших компонентів, критерії показників рівня засвоєння 

навчального змісту, експрес-контроль з метою визначення рівня 

засвоєння отриманих знань тощо. 
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Отже, дотримання умов пенетрації педагогічних технологій на 

сучасному етапі процесу навчання студентів дає можливість 

прогнозування і здійснення технологічного забезпечення всіх 

складових процесу майбутньої професійної підготовки студентів 

ВНЗ системи МВС відповідно до сучасних вимог та запитів 

завтрашнього дня. 
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14. ПОЄДНАННЯ СУЧАСНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ 

Л.В.Ричкова, канд. пед. наук, доцент 

О.О. Алєксєєнко, вчитель, географії вишої категорії 

І.Б. Борисенко, вчитель біології ІІ категорії 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 

 

Говорячи про поєднання традиційних та сучасних 

технологій навчання необхідно відзначити таку особливість, як 

взаємоперетворення інновації й традиції. Співіснування норми й 

інновації, які динамічно взаємодіють, розвиваються, є істотним 

для педагогічної інноватики. Норма зберігає те, що існує, а 

інноваційна діяльність його змінює. 

Взаємодія інновації й норми в межах навчально-виховного 

процесу може коливатися від сприйняття нового до перетворення 

норми в безрезультатність. Нове може означати як відходження 

від норми, порушення її, так і незвичайне використання [1; 4]. 

Часто відбувається виведення інновації з норми. 

Передове часто зберігає в собі багато елементів 

традиційного, що яскраво проявляється в педагогіці [2;3;5]. Це 

свідчить про необхідність бережливого ставлення до традиції, у 

якій зароджується й формується, функціонує нове. 

Пізнання особливостей зародження, розвитку, 

функціонування, а також істотних ознак таких феноменів як 

норма, нове, новизна, удосконалення, займається інноватика, 
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покликана забезпечувати ефективний розвиток суспільства 

залежно від потреб практики. Її пошуковий потенціал може бути 

використаний у будь-якій сфері людської діяльності, зокрема й 

педагогічній. 

Говорячи про поєднання традиційного і інноваційного, необ-

хідно згадати й інноваційні освітні процеси, які є процесами 

створення, освоєння й використанні сучасних навчальних 

технологій. 

Інноваційні процеси відрізняються від стабільних або 

традиційних. Основу й зміст інноваційних процесів становить 

інноваційна діяльність, сутність якої полягає у оновленні 

педагогічного процесу, внесенні новостворень у традиційну 

систему, що передбачає вищий щабель педагогічної творчості й, 

насамперед, педагогів новаторів. 

У широкому розумінні до новаторів належать педагоги, які 

працюють творчо, прагнуть до оновлення навчальних і виховних 

засобів[6; 7]. Розглядати проблему поєднання інноваційних й 

традиційних технологій навчання можна сказати, що вони дуже 

тісно співіснують, відбувається взаємоперетворення інновації в 

традицію, а із традиції зароджується нова інновація. Необхідно 

відзначити, що існування одного без іншого можливо. Інновація 

народжується із традиції, а потім знову ця ж інновація згодом 

перетворюється в традицію. 

Інновація - означає нововведення. Головним показником 

інновації є прогресивний початок у навчально-пізнавальній 
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діяльності в порівнянні зі сформованими традиціями, тому 

інновації ми пов'язуємо із внесенням змін: 

- у мету, зміст, методи й технології, форми організації; 

- у стиль педагогічної діяльності й організацію навчально-

пізнавального процесу; 

- у систему контролю й оцінки рівня діяльності; 

- у навчальний план і навчальні програми. 

Новизна носить конкретно історичний характер, тобто може 

виникати і раніше свого часу, потім згодом стати нормою й 

застаріти [1, с. 147]. 

Типи нововведень у школі групуються по різним критеріям. 

Ми розглядаємо такі типи класифікації. Перша класифікація 

нововведень заснована на співвідношенні нового до педагогічного 

процесу, що протікає в загальноосвітніх закладах, коли виділяють 

окремі компоненти, етапи, прийоми навчально-виховного процесу, 

як інноваційні. Друга класифікація–виділяють наступні 

перетворення: локальні й одиничні, комплексні, системні. Третя 

класифікація передбачає модифікацію освітньої програми й 

навчального плану; комбінаторні нововведення; радикальні 

перетворення. 

Сучасне життя потребує нових підходів до навчання і 

виховання підростаючого покоління, тому перед навчальними 

закладами стоїть задача забезпечення якісними знаннями учнів. 

Вчителі під час проведення навчальних занять з учнями активно 

застосовують інноваційні, інтерактивні технології. На думку 
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науковців, сутність інтерактивного навчання полягає у тому, що 

навчальний процес відбувається за умови постійної, активної 

взаємодії всіх учнів, в ході якого учні навчаються критично 

мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин 

і відповідної інформації, враховувати альтернативні думки, 

приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, 

спілкуватись з іншими людьми [5, с.137]. 

Інтерактивне навчання впливає на якість засвоєння 

матеріалу, свідомість учня, його почуття. За даними вчених, під 

час лекції учень засвоює лише 5% матеріалу, під час читання – 

10%, роботи з відео/аудіоматеріалами – 20%, під час демонстрації 

– 30%, під час дискусії – 50%, під час практики – 75%, а коли 

учень навчає інших чи відразу застосовує знання – 90%. Під час 

здійснення інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а 

суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником 

спільної продуктивної діяльності, процесу саморозвитку. Це 

забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його 

ефективності. Інтерактивні технології навчання формують 

соціокультурну компетентність, навички критичного мислення та 

діалогового спілкування учнів, розширюють їхні пізнавальні 

можливості у здобутті, аналізі та застосуванні інформації, а також 

виступають базою для формування умінь та навичок у майбутній 

професійній діяльності. До інтерактивних технологій навчання ми 

відносимо і ситуаційну технологію, сутність якої полягає у 
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запровадженні у навчально-виховний процес заздалегідь 

спроектованих дидактичних (виховних) ситуацій. 

Ми дослідили особливості поєднання сучасних і 

традиційних підходів в умовах впровадження ситуаційної 

технології та прийшли до висновків: 

1. Учні навчаються краще коли їм цікаво і вони відчувають 

власні успіхи в розв’язанні  пізнавальних утруднень, що 

становлять ядро дидактичної ситуації. 

2. Вдале поєднання різних видів ситуацій підсилює 

викладацькі прийоми, підвищує здатність вчителя реагувати на 

індивідуальність учнів. 

3. Ситуаційна технологія навчання має ряд переваг, що, 

насамперед, виявляється у переорієнтації учительских поглядів, 

інтерактивності, домінуванні розвитку індивідуального творчого 

потенціалу. Дидактичний рівень (теоретико-практичне значення 

для процесу навчання в цілому) виявляється у функціонуванні за 

таких умов принципів проблемного навчання, формуванні в учнів 

широкого спектру практичних умінь та навичок, насамперед, 

комунікативних, аналітичних тощо. 

 Таким чином, поєднання у навчально-виховному процесі 

ситуаційної та традиційних технологій створює умови для 

забезпечення високої якості освітнього процесу. 
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15. ОСОБЛИВОСТІ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТИ В 

ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Сімурова Н.В., к.хім.наук, 

Майборода О.І.,к.хім. наук, 

Мазур Л.М., к.хім. наук, 

Ковальова С.О., к.хім. наук 

Національний університет харчових технологій 

 

В технологічному процесі виховання майбутнього інженера 

завжди чітко представлена керованість освітнього процесу. Це 

визначає досягнення поставленої перед студентом мети за 

допомогою різних прикладних і теоретичних методів. 

Характерною рисою освіти у технічних вишах є двобічність, 

сумісна діяльність викладача та студента, яка містить сукупність 

методів проектування й організації процесу навчання, наявність 

умов для розкриття особистого потенціалу, постійне 

самовдосконалення навичок і знань майбутнього фахівця. 

Модульна система навчання, яка використовується в 

більшості вищих технічних навчальних закладів, перетворює 

освітній процес на індивідуальну програму. Навчальний модуль 

включає в себе блок інформації з конкретно визначеною темою, 

цільову програму дій студента, поточний контроль знань і 

здобутих навичок, підведення підсумків проведеної роботи 

(контроль). Слід зазначити, що на всіх етапах модульної 

технології забезпечується індивідуалізація процесу навчання за 
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змістом, темпом засвоєння матеріалу, за способами контролю й 

самоконтролю. [1] 

Тобто ми можемо твердити, що основною метою модульної 

технології є розвиток самостійної дослідницької діяльності 

студента, спонукання до індивідуальних способів оброблення 

здобутої інформації. При цьому виконання розробленого 

викладачем завдання відбувається в індивідуальній формі та за 

допомогою інших учасників навчального процесу. Кожен новий 

етап діяльності піддається звірці та програмуванню з метою 

постановлення наступних завдань, і в кінці кінців досягнення 

підсумкового результату. При цьому інтенсивний характер 

модульної технології потребує оптимізації навчання, тобто 

досягнення найкращого результату з меншими затратами сил, часу 

та засобів виконання. 

При складанні модулів для вивчення предметів у технічних 

навчальних закладах потрібно дотримуватись конкретних 

принципів, а саме: реалізація зворотного зв’язку засвоєння знань; 

матеріал повинен викладатись конкретно, виразно, у діалоговій 

формі; збереження логіки матеріалу, сприйняття, засвоєння й 

узагальнення знань; структура модуля відповідає програмі та 

напрямку предмета.[2] 

Треба зазначити, що обмеженням використання модульної 

технології є готовність студента до виконання самостійної 

навчальної і експериментальної діяльності; матеріальні 

можливості університету; включення в модуль занадто великого 
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обсягу діяльності, що може створити дефіцит часу для опанування 

конкретного завдання. 

Як підсумок, можна зазначити, що використання модульних 

технологій при підготовці студентів інженерно-технологічних 

напрямів цілком доцільно. Але ефективність такого типу освітньої 

діяльності залежить, в більшій мірі, від загального освітнього 

рівня студентів, усвідомлення абітурієнтом вибору навчального 

закладу, мотивацією підвищення рівня науково-практичних 

навичок. Таким чином впровадження модульних технологій 

повинно стати невід’ємною частиною не тільки вишів, але й 

освітніх закладів середньої ланки (шкіл, гімназій, коледжів). 
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16.ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
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Особливостями навчання у вищих навчальних закладах є те, 

що, по-перше, це є професійне навчання, а по-друге, це навчання 

уже дорослих людей. Ці моменти необхідно враховувати при 

організації навчального процесу.  

Враховуючи те, що це є професійне навчання, потрібно його 

здійснювати як комплексний цільовий системний процес, 

результативністю якого має бути сукупність практичних умінь і 

навичок, що дозволять майбутньому фахівцю вирішувати усі 

питання в своїй професійній діяльності. Останнє сприятиме як 

підвищенню ефективності суспільного виробництва, так і 

становленню  професійної особистості підготовленого у вищому 

навчальному закладі спеціаліста. 

Отримання професійної освіти зводиться до формування 

нових знань, професійних навичок, оцінок, а також розвитку 

відносин з оточуючими, що відбувається на базі початкового 

циклу  безперервної освіти. 

При організації навчання студентів, усвідомлюючи, що це 

уже професійне формування дорослих людей, необхідно 

враховувати такі особливості:  

- потреба в самостійності; 
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- усвідомлене ставлення до процесу свого навчання; 

- потреба в осмисленості навчання, яка забезпечує 

мотивацію (досягається розумінням необхідності вирішення 

важливої проблеми і досягнення конкретної мети); 

- практична спрямованість в процесі, прагнення до 

застосування отриманих знань, умінь і навичок; 

- отримання та наявність життєвого досвіду, як 

важливого джерела знань; 

- вплив на процес навчання сукупності факторів 

(соціальних, побутових тощо). 

Якомога ширше потрібно використовувати активні методи 

навчання: семінари, презентації, тренінги, ділові та рольові ігри, 

кейси, дискусії, моделювання проектів та їх виконання, навчання 

дією і т. ін. При цьому потрібно вдало поєднувати високий рівень 

традиційного академічного навчання і необхідність надання 

професійних навичок. Ефективність навчання буде тим вищою, 

чим більшим буде усвідомлення студентом необхідності навчання, 

його доцільності для власного зростання, переваг та особливостей 

обраного професійного напрямку. Саме на цьому потрібно 

зосередитись з перших днів ведення начального процесу. 

Додатковим елементом тут має бути чітка ув’язка між 

дисциплінами та їх обґрунтована послідовність. Кожне питання, 

що вивчається, має усвідомлюватись студентом з точки зору 

доцільності його використання у «багажі знань» для майбутньої 

професійної діяльності. 
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Як передумови успішного професійного навчання необхідно 

враховувати психологічні особливості людей сформульовані 

відомим американським психологом Карлом Роджерсом: 

- люди від природи володіють великим потенціалом до 

навчання; 

- навчання є ефективним лише тоді, коли його предмет є 

актуальним для людини і коли особистості людини ніщо не 

загрожує; 

- в процес навчання залучається вся особистість і це в 

результаті викликає зміни в самоорганізації та само сприйнятті; 

- значна частина навчання досягається дією при 

збереженні відкритості досвіду; 

- самокритика і самооцінка сприяють творчості, 

підвищенню незалежності та впевненості в собі. 

Процес навчання має супроводжуватись одночасним 

формуванням свідомої особистості, яка стане відповідальним і 

ініціативним учасником власного процесу навчання. Слід 

враховувати, що використання різних методів навчання дає різний 

рівень засвоєння професійних знань. Зокрема, прослуховування 

лекцій та самостійна робота з літературними джерелами не 

забезпечують необхідного рівня засвоєння знань. Цей рівень може 

бути значно підвищений завдяки використанню різних 

демонстраційних методів, участі в дискусіях та у виконанні 

практичних дій. 
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Складність в наданні глибокої професійної освіти, зокрема з 

використанням нових нетрадиційних методів, полягає також і в 

тому, що до цього часу майбутні студенти в школі іноді зазнавали 

на собі впливу старих педагогічних методів і прийомів 

(догматичний тип навчання, його відрив від життя, орієнтація на 

засвоєння готових знань тощо). Потрібно підійти до нового 

бачення процесу навчання, який має відрізнятися від процесу 

вивчення. В зв’язку з цим доцільно використовувати таксономію 

педагогічних цілей у пізнавальній сфері, запропоновану 

американським психологом Бенджаміном Блумом. Він виділяє 

шість рівнів навчальних цілей: 

1. Знання. Ця категорія означає запам’ятовування та 

відтворення вивченого матеріалу: від конкретних фактів до 

цілісної теорії. Той, хто навчається, при цьому відтворює терміни, 

конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і 

принципи. 

2. Розуміння. Показником цього може бути перетворення 

матеріалу з однієї форми подання в іншу, інтерпретація матеріалу, 

уява про подальший розвиток явищ та подій. Той, хто навчається, 

при цьому має пояснювати факти, правила, принципи, 

перетворювати словесний матеріал в математичні вирази, 

описувати очікувані наслідки. 

3. Застосування. Ця категорія означає уміння 

використовувати вивчений матеріал в конкретних умовах і нових 

ситуаціях. Той, хто навчається, при цьому вміє застосовувати 
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закони та теорії в конкретних практичних ситуаціях, 

використовувати поняття і принципи в нових ситуаціях. 

4. Аналіз. Ця категорія означає уміння розбити матеріал 

на складові таким чином, щоб ясно виступала структура. Той, хто 

навчається, при цьому має виділяти частини цілого, виявляти 

взаємозв’язки між ними, визначати принципи організації цілого, 

бачити помилки і недоліки, показувати відмінність між фактами і 

наслідками, оцінювати значимість даних. 

5. Синтез. Ця категорія означає уміння комбінувати 

елементи, щоб отримати ціле, яке має новизну. Той, хто 

навчається, при цьому має написати виступ, доповідь, реферат або 

запропонувати план проведення експерименту чи інших дій, 

скласти схему, задачі. 

6. Оцінка. Ця категорія означає вміння оцінювати 

значення того чи іншого матеріалу. Той, хто навчається, при 

цьому повинен оцінювати логіку побудови письмового тексту, 

оцінювати відповідність висновків наявним даним, оцінювати 

значимість того чи іншого продукту діяльності.  

Зазвичай в процесі навчання увагу приділяють лише першим 

рівням навчальних цілей і не звертають увагу на те, що навчання 

здійснюється задля останніх цілей.  

Здійснюючи процес навчання, потрібно пам’ятати, що для 

освоєння нових знань потрібен не лише час, але й «психологічний 

простір», який має бути створений у тому числі і за допомогою 

майстерності педагога. 
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При вирішенні проблем професійного навчання доцільно 

використовувати підходи Д. Колба, запропоновані в циклічній 

чотириступінчастій емпіричній моделі процесу навчання і 

засвоєння людиною нової інформації. Ним виявлено, що люди 

навчаються через діяльність і мислення. Д. Колб розробив цикл 

отримання конкретного досвіду: індивідуум здійснює щось 

(відбувається дія), потім роздумує над своїм досвідом, приходить 

до загального висновку, а далі планує зміни в своїй поведінці на 

майбутнє. Згідно Д. Колбу цикл навчання складається з таких 

стадій: 

1) конкретний досвід; 

2) рефлексивне спостереження; 

3) теоретичні концепції; 

4) застосування на практиці. 

Тобто відправним моментом природного навчання є 

отримання конкретного досвіду, який дає матеріал для 

рефлексивного спостереження. Після узагальнення отриманих 

даних та інтегрування їх в систему знань людина приходить до 

абстрактних уявлень і понять. Ці нові знання є гіпотезами, які 

перевіряються шляхом активного експериментування. Циклічний 

підхід в цій моделі навчання означає, що процес навчання може 

розпочатись на будь-якій стадії. 

Отже, здійснюючи процес навчання у вищих навчальних 

закладах, слід враховувати, що це є професійне навчання, що це 

навчання уже здійснюється на базі частково сформованих знань у 
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відносно дорослих людей. Звідси випливає необхідність 

посилення професійної практичної і мотиваційної складових з 

використанням сучасних методів і теорій навчання. 
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В умовах швидкозмінного суспільства, глобального 

оновлення не лише технологічної бази, а й ціннісної, інших сфер, 

а, крім того, зростання економічної і географічної мобільності 

фахівця, загострюється проблема його відповідності потребам 

безпосередньої діяльності. Розв’язання цієї проблеми слід шукати 
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в площині безперервного професійного розвитку і саморозвитку 

впродовж життя. 

Професійний розвиток і саморозвиток особистості є 

об’єктом дослідження багатьох психологів та педагогів (Л. Ви-

готський, С. Рубінштейн, К. Абульханова-Славська, Б. Федори-

шин, Г. Балл, Л. Митіна та ін.).  

Соціальним замовленням сучасного українського 

суспільства затребувана особистість конкурентоспроможного 

фахівця, орієнтованого на безперервний саморозвиток і 

самовдосконалення. Тому найважливішою складовою навчально-

виховного процесу у вищих навчальних закладах має бути 

забезпечення процесу саморозвитку майбутніх фахівців, 

формування  їхньої готовності до безперервного професійного 

саморозвитку. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови 

«розвиток» трактується як процес, унаслідок якого відбувається 

зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до 

іншого, вищого [1].  Загалом термін «розвиток» вказує на зміни, 

які з часом відбуваються в будові тіла, мисленні чи поведінці 

людини в результаті біологічних процесів в організмі та впливу 

оточуючого середовища [6, с. 15]. 

Як зазначено в Книзі національної освіти України (за ред. 

В. Г. Кременя), розвиток людини характеризується: нерівномір-

ністю, викликаною переходами різноманітних кількісних змін у 

якісні; комулятивністю; гетерохронністю, що пов’язана з різними 
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темпами і фазами змін окремих якостей людини; різно-

аспектністю; сенситивністю, тобто наявністю особливо чутливих 

до впливів періодів розвитку; поєднанням дивергенції (урізно-

манітнення якостей) з конвергенцією (згасанням, згортанням, 

злиттям окремих із них, посиленням вибірковості) [5]. 

Аналіз різних концепцій професійного саморозвитку 

дозволив дійти висновку, що умовно можна виділити два підходи 

до визначення сутності даного поняття. Представники першого 

підходу (В. Г. Маралов, Л. Н. Куликова та ін.) вважають, що 

професійний саморозвиток може йти за напрямками: 

самоствердження, самовдосконалення та самоактуалізації. Іншого 

- пов'язують професійний саморозвиток з «вписуванням» людини 

в ту чи іншу систему професійної діяльності 

Аналіз сучасних психолого-педагогічних досліджень виявив, 

що поняття «професійний саморозвиток» у науковій літературі не 

має чіткого визначення через різні методологічні підходи до його 

розгляду. Процес професійного саморозвитку майбутніх фахівців 

розглядається науковцями з позицій суб’єктного, акмеологічного, 

аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного підходів.  

Професійний розвиток майбутнього або чинного фахівця 

забезпечується передусім наявною в суспільстві системою 

професійної освіти. Функціонування цієї системи спрямоване на 

формування якостей, набуття кваліфікацій, необхідних для 

успішного виконання відповідних професійних функцій, 

принаймні в період працездатного віку[5]. 
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Погоджуємося з М. Г. Вієвською та Л. І. Красовською [3, 

с.90] у тому, що професійний саморозвиток повʼязаний з 

внутрішнім поєднанням структурних складових психіки 

особистості, спрямованих на її конструктивну взаємодію з 

навколишнім середовищем шляхом отримання особистісно 

значущого та адекватного вимогам соціуму результату 

професійної діяльності. Науковці вважають, що цей процес є 

постійним й не обмежується змістом набутого досвіду. Його 

підґрунтям є актуалізоване прагнення до професійного зростання, 

що проявляється в інтересах, прагненнях переконаннях, 

здібностях особистості, активній позиції щодо пізнання довкілля, 

а також самопізнання, розкриття духовного та інтелектуального 

потенціалу.  

Професійний саморозвиток – це свідома діяльність людини, 

спрямована на повну самореалізацію себе як особистості в тій 

соціальній сфері, яку визначає її майбутня професія; розвиток у 

себе особистісних, професійно важливих якостей, загальних 

(інтелект) і спеціальних (професійних) творчих здібностей. 

Професійний саморозвиток дослідники повʼязують з правильною 

постановкою і розвʼязанням психологічних, педагогічних, органі-

заційних і предметних завдань щодо себе й своєї професійної 

діяльності. Отже, як вважає О.Є. Остапчук, гуманізація 

професійної підготовки повинна передбачати і створювати умови, 

за яких майбутній фахівець матиме можливість будувати власний 

образ професійного «Я» і, аналізуючи суперечність між «Я-
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реальним» та «Я-професійним», програмувати та здійснювати 

професійний саморозвиток [7, с. 14]. 

Отже, на підставі аналізу теоретичних джерел з проблеми 

дослідження під професійним саморозвитком розумітимемо 

свідому діяльність людини, спрямовану на повну самореалізацію 

себе як особистості в тій соціальній сфері, яку визначає її 

майбутня професія. 

На підставі аналізу літератури з проблеми дослідження вва-

жаємо, що використання сучасних технологій навчання позитивно 

впливає на підготовку майбутніх фахівців до професійного само-

розвитку. Однією з таких технологій є веб-квест. 

Методику навчання за допомогою веб-квестів у інтеграції з 

традиційною методикою навчання та активного використання 

Інтернету в підготовці фахівців в процесі навчання у ВНЗ 

розглядає М. Кадемія [4]. Науковець наголошує на тому, що нині є 

багато педагогічних технологій навчання, котрі забезпечують 

самостійну роботу студентів. Враховуючи значні обсяги 

інформації, необхідність їх обробки і передачі, вона радить 

інтегрувати ці педагогічні технології з ІКТ, використанням 

Інтернету. Зважаючи на те, що у ВНЗ особливе місце займає 

дослідницька робота студентів, зазначає М. Кадемія, вартим уваги 

є інтеграція методу проектів з використанням Інтернету та 

рольових ігор. Такий вид проектів називають веб-квестом. 
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Основою веб-квестів є проектна методика, що орієнтована 

на самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну, 

групову, котра здійснюється ними за певний проміжок часу. 

Варто зауважити, що, з огляду на дидактичні можливості, 

технологія веб-квест забезпечує включення у навчальний процес 

ресурсів Internet та при цьому не вимагає особливих технічних 

знань. Веб-квест може виконуватися індивідуально, але групова 

робота у межах цієї технології є більш продуктивною, вважає 

науковець В. Вихрущ. При цьому можна досягнути двох цілей 

навчання – комунікації й обміну інформації, що є доволі 

проблематичним в умовах традиційних підходів до забезпечення 

підготовки фахівців. Добре структурована веб-квест технологія 

ініціює розгляд проблем з різних точок зору, змушує думати, 

передбачає активне використання інформаційного простору 

Internet  [2]. Також, як ми вважаємо, позитивно впливає на 

формування готовності майбутніх фахівців до професійного 

саморозвитку. 

У використанні веб-квестів ми послуговувалися критеріями 

методичної оцінки веб-квестів, які розробили B. Dodge та Т. March 

[8], котрі спрямовано на визначення рівня реалізації поставлених 

завдань у кожному розділі: вступ – мотивуюча і пізнавальна 

цінність; завдання – проблемність, чіткість формулювання, 

пізнавальна цінність; порядок роботи та необхідні ресурси – 

точність опису послідовності дій; наявність методичної підтримки 

– допоміжних і додаткових матеріалів для виконання завдання; 
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оцінка – адекватність поданих критеріїв оцінки типових завдань, 

чіткість опису критеріїв і параметрів оцінки, можливість 

вимірювання результатів роботи; підсумок – взаємозв’язок із 

вступом, точний опис навичок, яких набудуть студенти у разі 

виконання пропонованого веб-квесту [2]. 

Отже, використання в процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців сучасних технологій навчання є могутнім 

чинником формування їхньої готовності до професійного 

саморозвитку, що є багаторівневим процесом формування і 

розвитку здібностей, професійно значущих якостей особистості і 

досвіду професійної діяльності, що характеризують суб'єктивні та 

об'єктивні критерії професійного зростання. 
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18. СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ «ПСХОЛОГІЯ» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Н. Ю. Чугаєва, канд. психол. наук  

Національний університет харчових технологій 

 

Необхідною умовою набуття високого рівня сучасного 

фахівця є його професійна компетентність, невід’ємною частиною 

якої  є знання психології та  іноземної мови, зокрема англійської. 

Серед сучасних технологій, впроваджених  у  навчальний процес 

Національного університету харчових технологій, на нашу думку, 

варто виділити викладання дисципліни «Психологія» англійською 

http://refdb.ru/look/1238872-p6.html
http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=VGPU&P21DBN=VGPU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9E.%20
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мовою та зосередитись на його подальших перспективах. 

Першочерговим завданням навчального процесу англійською 

мовою з професійно-психологічної точки зору є його належна 

організація. Оскільки викладання студентам дисципліни 

«Психологія» вимагає від педагога виняткової концентрації уваги, 

вільного володіння іноземною мовою («fluent English»), зокрема 

професійною лексикою, високого рівня адаптації до умов 

проведення заняття, переключення уваги із заняття англійською 

мовою на українську і навпаки, необхідно визначити основні 

вимоги до навчального процесу англійською мовою, які ми 

можемо  розподілити на наступні групи: 

1. Технічні – такі навчальні заняття потребують 

мультимедійного забезпечення, тому що не всі студенти мають 

однаковий підготовчий рівень та темп засвоєння освітнього 

матеріалу.   

2. Організаційні, основною серед яких є планування 

розкладу навчальних занять. У педагога має бути «день 

викладання англійською мовою», що з професійно-психологічної 

точки зору є сприятливим для оптимізації якості навчального 

процесу, оскільки дозволяє мінімізувати помилки викладання, 

пов’язані із переключенням уваги із заняття англійською мовою 

на українську і навпаки, а також втомою, що може виникнути з 

більшою ймовірністю. 

3. Тайм-менеджмент: під час планування педагогічного 

навантаження необхідно забезпечувати час на підготовку до 
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занять англійською мовою вдвічі більше, ніж на звичайні заняття, 

тому що така підготовка включає в себе не тільки загальні заходи, 

а і добір навчального матеріалу, його переклад, опрацювання 

нової професійної лексики, а також адаптацію до рівня 

комунікативної компетентності студентів.  

4. Склад групи – у психологічній науці існує поняття 

«психотерапевтична група», тобто група, спрямована на 

модифікацію поведінки: самопізнання, самовдосконалення, 

однією з ознак якої є її чисельність: 5-10 чол. Ученими-

психологами доведено, що така кількість членів групи є найбільш 

сприятливою для позитивного впливу, а, отже, і засвоєння 

навчального матеріалу, що в свою чергу дозволяє викладачу 

приділяти увагу розвитку знань, умінь і навичок кожного 

студента. 

5. Психологічні: з одного боку, викладання студентам 

дисципліни «Психологія» – це можливість отримання нового 

педагогічного досвіду, з іншого – це і додаткове навантаження, у 

якому використовуються зовсім нові знання, як професійно-

психологічні, так і лінгвістичні, і яке потребує значних 

мисленнєвих зусиль викладача. Отже, необхідно враховувати такі 

професійно важливі якості викладача, як позитивна мотивація, 

гнучкість розуму; стресостійкість, оскільки нова педагогічна 

ситуація викладання англійською мовою є стресом, хоча і 

позитивного характеру – еустрес; вміння адаптувати навчальний 

матеріал до рівня сприйняття студентів. 
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6. Професійні: головною умовою викладання студентам 

дисципліни «Психологія» англійською мовою є забезпечення 

навчального процесу викладачами з вищою психологічною 

освітою та досвідом психолого-педагогічної діяльності, тому що 

фахівці без спеціальної освіти не зможуть донести всю глибину 

знань на тому професійному рівні, як фахівці-психологи. 

Відомо, що у теоретичних та практичних основах 

менеджменту, маркетингу, управління персоналом, соціології, 

педагогіки та ін. наук використовуються досягнення психологічної 

науки, тому доцільно розвивати освіту сучасного менеджера, 

фінансиста з позицій застосування професійно-психологічних 

знань.  

Підсумовуючи вищевикладене, ми дійшли до висновку, що, 

безумовно, вивчення психології англійською мовою є важливим 

чинником розвитку сучасного фахівця. Після опанування курсу 

«Психології» англійською мовою майбутні менеджери, 

фінансисти та фахівці інших спеціальностей зможуть глибше 

зрозуміти навчальний матеріал професійно орієнтованих 

дисциплін, таким чином, підвищити рівень компетентності, а 

також оптимізувати процес власного навчання, застосовуючи 

отримані знання, уміння, навички на практиці.  
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19. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В 

НАВЧАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Шиян П.Л., д-р техн. наук 

Куц А.М., к-т техн. наук 

Бондар М.В., к-т техн. наук 

Бойко П.М., к-т техн. наук 

Олійник С.І., к-т техн. наук 

Національний університет харчових технологій 

 

Найважливішими завданнями реформування освіти в 

Україні є підготовка освіченої, творчої особистості та формування 

її фізичного й морального здоров'я. Вирішення цієї проблеми 

передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів 

навчально-виховного процесу. Нині провідні вищі навчальні 

заклади широко впроваджують сучасні педагогічні технології, 

популярними серед яких є комп'ютерне та дистанційне навчання, 

навчання із залученням інтерактивних методик, навчання за 

технологією тренінгу тощо. 

Реформування вищої школи й ті вимоги, що ставляться до 

випускників університетів, академій, інститутів, повинні 

докорінно змінити навчальні методики вищої школи. Сьогодні 

намітився перехід від авторитарної педагогіки до гуманістичного 

розвитку особистості, від накопичення знань – до вміння 

оперувати знаннями, від «одноразової» освіти – до безперервної, 
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від поточної організації навчання – до індивідуальної. Цей процес 

є особливо актуальним сьогодення. 

Сьогодні вже неможливо викладати дисципліни традиційно, 

коли у центрі навчального процесу знаходиться викладач, а 

студенти мовчки сприймають матеріал, слухають пояснення на 

лекціях або звітують на семінарських і практичних заняттях, 

виконують контрольні завдання, складають заліки, іспити, 

одержують оцінки за ті знання і навики, які набули у процесі 

навчання [1, 2]. 

Впровадження інтерактивних методик у викладання 

фахових дисциплін дає змогу докорінно змінити ставлення до 

об'єкту навчання, перетворивши його на суб'єкт. Студент стає 

співавтором лекції, семінарського заняття тощо. Підхід до 

студента, який знаходиться у центрі процесу навчання, 

ґрунтується на повазі до його думки, на спонуканні до активності, 

на заохоченні до творчості. Він полягає насамперед у підвищенні 

навчально-виховної ефективності занять, у значному зростанні 

рівня реалізації принципів свідомості, активності та якості знань, 

умінь і навичок, які набули студенти. Цей новий підхід має назву 

«навчання за методом участі», «кооперативне навчання», коли 

створюється можливість всебічного обговорення кожної 

проблеми, доведення та аргументування власного погляду на 

шляхи її розв’язання. Це сприяє не лише глибшому розумінню 

навчального матеріалу, а й розвитку мислення та мовлення. 
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Інтерактивне навчання у вищій школі передбачає докорінну зміну 

методичних стереотипів, які сформувалися у викладачів. 

Якщо звернутися до історії виникнення інтерактивного 

навчання, то його зародки можна знайти за стародавніх часів. Так, 

Сократ примушував своїх слухачів шляхом запитань і відповідей 

знаходити «істину». Платон пропонував давати освіту дітям з 

шестирічного віку та розвивати їх за допомогою ігор, бесід, казок, 

пісень тощо. Конфуцій, у заснованій ним школі, не дотримувався  

регламентованих за часом і змістом навчальних занять. Навчання 

й виховання відбувалось у під час довільних бесід, які часто мали 

евристичний характер.  

У колишньому Радянському Союзі в 30-і роки - початок 40-х 

на Східній Україні виникла ідея бригадно-лабораторної форми 

навчання, яка отримала назву «бригадно-лабораторний метод». Ця 

форма роботи стала надто популярною і поступово перетворилася 

в універсальну форму організації навчального процесу. Основною 

навчальною одиницею студентів, які вивчали матеріал і 

виконували завдання, була бригада (група, ланка). Керував такою 

групою бригадир, якого обирали з-поміж себе самі учні. Робота в 

групах (бригадах) організовувалася за різними варіантами: 

порівнювалися результати різних завдань; колективно 

обговорювався однаковий матеріал, де лише одне питання 

відрізнялось. Це спонукало до жвавої дискусії, оскільки кожна 

група мала новий для себе матеріал. Потім порівнювалися 

результати, отримані різними групами. На жаль, ці нові форми 
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навчання впроваджувалися без належної експериментальної 

перевірки. Тому їх застосування швидко виявило значні недоліки: 

зниження ролі викладача, відсутність у учнів мотивації навчання, 

неекономне використання часу. Через ці недоліки бригадно-

лабораторний метод було засуджено і заборонено. Відповідно 

були втрачені і ті раціональні зерна, які ці методики містили.  

У 30-50-х роках навчання у навчальних закладах СРСР 

розвивалося на основі класно-урочної системи, яка пропонувала 

переважно фронтальну організацію занять. Лише у 60-х роках у 

радянській дидактиці знову з'явився інтерес до групової форми 

навчання у зв'язку з вивченням проблеми пізнавальної активності, 

самостійності учнів.  

У 70-ті роки важливий напрям досліджень загальних форм 

навчання був пов'язаний з навчально-пізнавальною діяльністю 

учнів в умовах колективної, групової, індивідуальної роботи в 

академічній студентській групі. 

Проблема інтерактивного навчання і зараз активно 

розробляється в теоретичному та методологічному аспектах. 

Поняття «інтерактивний» походить від англ. «interact» 

(«inter» - «взаємний», «act» - «діяти»). Таким чином, основними 

складовими інтерактивних занять є вправи і завдання, які 

виконують студенти. Важлива відмінність інтерактивних вправ і 

завдань від загальних полягає в тому, що виконуючи їх студенти 

не тільки закріплюють вивчений матеріал, але і одночасно 

опановують новий [2]. 
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Інтерактивні методи можуть застосовуватися при організації 

викладачем наступної роботи із студентами: організація 

тематичних занять; організація тимчасових творчих колективів 

при роботі над навчальним проектом; формування портфоліо 

студента; організація дискусій і обговорень спірних питань, що 

виникли в колективі; для створення освітніх ресурсів (курсів 

лекцій, тренінгових матеріалів, дипломних робіт, аудіо і 

відеоматеріалів і ін.).  

Для вирішення навчальних завдань викладач повинен 

використовувати наступні інтерактивні форми: використання 

кейс-технологій; проведення відео конференцій; «круглих столів»; 

«мозковий штурм»; дебати; фокус-групи; ділові і рольові ігри; 

case-study (аналіз конкретних, практичних ситуацій); навчальні 

групові дискусії; тренінги.  

Названі вище інтерактивні методи навчання дозволяють під-

вищити ефективність формування: 1) готовності майбутніх спеціа-

лістів до постійного професійного самовдосконалення; 2) профе-

сійно-пізнавального інтересу до майбутньої діяльності; 3) умінь 

студентів розв’язувати практичні завдання; 4) компетентності 

майбутніх спеціалістів у процесі фахової підготовки.  

Невід’ємним фактором інтерактивних методів навчання є 

широке використання інформаційних технологій (ІТ) і 

електронних засобів [3]. 

Ще у 1994 р. викладачами кафедри біотехнології продуктів 

бродіння і виноробства Національного університету харчових 
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технологій був виданий навчальний посібник «Застосування 

інформаційних технологій та активних методів навчання при 

підготовці інженерів-технологів бродильних виробництв», в якому 

були узагальнені здобутки роботи в цьому напрямі.  

На кафедрі в межах навчальної і науково-дослідної роботи 

за активною участю студентів розроблені і використовуються біля 

40 комп’ютерних програм технологічних розрахунків продуктів, 

допоміжних матеріалів, складських приміщень і обладнання при 

виробництві пива, спирту, безалкогольних напоїв, горілок і вин 

всіх типів. При цьому враховувалось, що проста автоматизація 

розрахунків під час виконання курсових і дипломного проектів 

може навіть сприяти погіршенню підготовки спеціаліста, якщо ро-

бота з відповідною програмою вимагає тільки введення початко-

вих значень і отримання результату. Зрозуміло, що в цьому випад-

ку студент втрачає розуміння логіки і алгоритму розрахунків. Щоб 

цього не відбулося, студент починає поетапно опановувати 

програмами на лабораторних і практичних заняттях із дисциплін 

спеціалізації, працюючи у діалоговому режимі з використанням 

баз даних по нормативним витратам сировини, допоміжних 

матеріалів, води тощо та аналізуючи отримані результати. На 

підставі виконаного аналізу він повинен зробити висновки щодо 

удосконалення та оптимізації досліджуваного процесу, введення 

нових значень або зміни алгоритму рішення. Такий підхід вимагає 

від студента з одного боку творчого підходу до роботи, а з іншого 

спонукає до поглибленого вивчення відповідних дисциплін. 
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Технологічне проектування вимагає виконання не тільки 

розрахунків та представлення текстового документу, але і 

виконання графічної частини у вигляді принципової та 

апаратурно-технологічної схеми, планів і розрізів окремих ділянок 

виробництва та підприємства в цілому. На кафедрі створені і 

продовжують доповнюватись відповідні бази даних 

технологічного і допоміжного обладнання й уніфікованих блоків 

схем, з яких формується відповідний технологічний процес та 

компонується обладнання відповідно до вимог завдання на 

проектування. 

Індивідуальна робота викладачів кафедри із студентами, 

особливо заочної форми навчання, які з різних причин не завжди 

можуть з’являтись в університеті, призвела до широкого 

використання мережі Internet для консультування їх в діалоговому 

режимі з питань вивчення дисципліни, виконання контрольних, 

курсових, дипломних проектів (робіт) та магістерських робіт.  
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СЕКЦІЯ 4. 

АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

 

 

1.FOREIGN LANGUAGES AS A PREREQUISITE OF A 

COMPANY’S COMPETITIVENESS ON A GLOBAL MARKET 

Galina Cherednichenko, PhD 

National University of Food Technologies 

 

International markets demand multilingual communication 

strategies which often have to be tailor-made to the requirements of a 

company. The target must be to reach clients as efficiently and 

effectively as possible. The ability to communicate and understand the 

intercultural nuances of your business partners’, is not only an 

advantage, but almost a prerequisite for good international sales 

representatives as well as for administrative staff. Although low skilled 

workers do not explicitly need language skills for their jobs, they 

sometimes face situations in which the knowledge of a certain language 

can be very helpful, e.g. when they come across manuals, handbooks, 

descriptions and procedure instructions which have not been translated 

into their own language. 

In the study on the effects on the European economy of shortages 

of foreign language skills in companies (ELAN), commissioned by the 

Directorate General for Education and Culture of the European 
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Commission in December 2005 and undertaken by CILT, the UK 

National Centre for Languages, it was found: 

“[…] that language skills can significantly improve export 

success for European companies. Small and medium sized enterprises 

(SMEs) which have a languages strategy and invest in staff with 

language skills are shown to be able to achieve 44% more export sales 

than those which don’t.”[1 ]. 

While multinational companies have always employed language 

skilled staff for special purposes, nowadays even small and medium 

sized enterprises cannot usually survive without international contacts. 

In order to remain competitive, they increasingly need to build up an 

international clientele and therefore they need employees with 

sufficient language skills. By means of internet portals all enterprises - 

(small, medium sized or large and multinational) - can be traced around 

the world and it is always possible that business people worldwide can 

contact them. Handling emails and phone calls in a foreign language is 

a growing challenge for even the smallest manufacturing company. 

If a company wants to avoid the expense of external translators 

and interpreters, it will need to ensure that their staff will learn the 

requisite languages. Future applicants will be expected to bring these 

skills with them. 

In the case of CEOs, managers and sales representatives, an 

international workplace requires that they should be able to translate 

business skills into any foreign language. It is not simply vocabulary 

that makes a good company representative but also the capability to 
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express one’s thoughts and ideas, to put across the company’s strategy, 

to develop industry awareness and personal skills in the language in 

question. In short, the person has to think in the language and to make 

plans and strategies in the context of distinct cultures. Those who want 

to climb the career ladder must develop these skills because, as 

indicated earlier, when translators and interpreters stand between the 

company and prospective customers, there is a potential problem of 

trust and the possibility of misinterpretation and misunderstanding. 

According to the above cited ELAN report, investigations have shown : 

“a significant amount of business is being lost to European 

enterprise as a result of lack of language skills. On the basis of the 

[investigated] sample, it is estimated that 11% of exporting European 

SMEs (945,000 companies) may be losing business because of 

identified communication barriers. Analysis of the findings from the 

survey identified a clear link between languages and export success. 

Four elements of language management were found to be associated 

with successful export performance: having a language strategy, 

appointing native speakers, recruiting staff with language skills and 

using translators and interpreters. 
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2. ENGINEER GRAPHICS TEACHING: PROBLEM OF 

DRAWING STANDARDS FOR POST-USSR STATES 

Kornuta V.A., PhD in Technical Sciences 

Pryhorovska T.O.,  

Kornuta O.V., PhD in Technical Sciences 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

 

Engineering graphics is the primary medium for communicating 

design concepts and is an important tool for analyzing engineering 

problems. It is well-known, that engineering drawing is an important 

mean of communication between engineers, technicians and 

professionals involved in design and production. Such uniformity is 

reached by the standardization and unification of drawing. 

―Engineering graphics‖ course objective is providing visualization 

about the objects and technical proficiency of engineer graphics. The 

objective of this article is the problem is drawing standards teaching, 

based on experience of Ivano-Frankivsk National Technical University 

of Oil and Gas (Ukraine), which is the basic University of oil/gas 

prospecting, exploration and transporting of Ukraine. So, today we 

have the problem of necessity to present information about two differ 

group of technical drawing standards: actual in post-USSR states and 

Ukraine in particular (USDD standards) and actual at other states (for 

instance, ANSI-standards). It means that information scope of 

―Engineer Graphics‖ enlarged twice with no changing of academic 

hours number. 
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First of all, it worth mention, curricular of subjects, teaching at 

state universities of Ukraine, is regulated by the ministry of education 

and science recommendations. But number of academic hours and 

detail syllabuses for every subject are developed by relevant 

departments and approved by graduating departments. The course 

"Descriptive Geometry, Engineering and Computer Graphics" consists 

of two modules. Students study part "Descriptive Geometry" during 

first semester and module "Engineering and Computer Graphics" – 

during the second one.  So, curricular of ―Engineer and Computer 

Graphic‖ for students major in oil/gas prospecting include 18 hours of 

lectures, 36 hours of practical works and 18 hours of labs, 2 individual 

works. 

Syllabuses for all students (Ukrainian and/or foreign students, 

taught in English or Ukrainian) major in oil/gas prospecting, is the 

same. So, there are some problems in universities of ―Descriptive 

Geometry, Engineer and Computer Graphics‖ course teaching. Thus, 

usually there are no essential problems in teaching descriptive 

geometry in English, because this subject, in essence, is an 

international discipline, and not based on national standards system of 

any state. All teaching materials (lectures, workbooks, books of 

graphical problems, methodical instructions for graphical woks, etc.) 

are translation into English of the relevant ones, developed for 

Ukrainian students studying. It should be mentioned that the developed 

materials do not differ significantly from ones, developed in English-
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speaking states. So, there are no problems with the translation of 

descriptive geometry terms.  

But for another part of course- module "Engineering and 

Computer Graphics" - situation is contrarian and very complicated, 

because Ukrainian terms and definitions of engineering graphics, which 

based on the Unified System of Design Documentation (USDD) 

standards, are not always possible to translate clearly and correctly into 

English. This system of standards was developed in USSR and today is 

actual for post-USSR states. Ukraine national standards, based on the 

standards of  the former USSR, are different from drawings standard, 

actual for the United States and European states (for example- ANSI-

standards). In particular, examples are - drawing sheet formats, title 

blocks and their completing, hatching, drawing symbol system, views 

placing, dimensioning, roughness, etc. Besides, such topics as 

projection drawing, thread and thread joints marking, lettering, 

sketching, assembly drawings and design documentation execution 

differ significantly in Ukraine and in English –speaking states (table 1). 

Since, as it was mentioned above, foreign students study by the same 

syllabuses as Ukrainian ones, so studying of drawing standards, actual 

in English-speaking states, was not provided. So, directing student to 

working with standards, we observe complete lack of English versions 

of actual standards and some relevant drawing terms. It is one of the 

main problems in this subject teaching. The department of Engineering 

and Computer Graphics of Ivano -Frankivsk National Technical 

University of Oil and Gas developed ―Engineering and Computer 
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Graphics‖ course by the actual Unified System of Design 

Documentation and teach it into English translation, which is a 

compromise decision.\ 

 

 

Table 1 

Brief comparing of standards 

ANSI USDD (ISO) 

Layout of drawing sheet 

  

Orthographic Projections 
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size and location dimensions 

 
 

Hatching 

 

Steel, cast iron, cooper and its 

alloys, aluminum  its alloys 

 

Metal  

 

Lead, zinc, tin, white metal 

 

Non- Metal 

Metric screw thread 
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Problem of drawing standards teaching is linked with the 

problem of CAD teaching. Drawing Editors – such as Kompas, 

AutoCAD provide embedded drawing standards (for instance- 

dimensioning, types of lines, title blocks, etc.) and have embedded 

libraries of standardized details like fasteners. Sense of computer 

lessons is graphic editors (Kompas, AutoCad) studying. These labs cover 

the fundamentals of technical drawing and introduces to computer-

aided design (CAD) with a focus on mechanical applications. Students 

study ―Kompas‖ as a part of ―Engineering and Computer Graphics‖ 

course. Topics include geometrical drawing, spatial modeling and 

embedded libraries usage. AutoCad is studied as a part of another course. 

 ―Engineering Graphics‖ course is an introductory course, as a 

rule, is one of the first compulsory courses, which make the idea of 

engineering activity. This idea includes a wide range of tasks and duties 

of the engineer, and the application of disciplinary knowledge to solve 

these tasks.  The course provides the personal and interpersonal skills 

acquisition that is necessary to prepare students to gain experience of 

creation of complex products, processes and systems. For example, the 

decision of tasks in small groups, can prepare students for work in larger 

teams. This course aims to stimulate interest and increasing motivation of 

the students for engineering activities, focusing their attention on the 

practical use of the relevant principal disciplines. 

Experience of IFNTUOG shows, what students should have 

information about technical standards (and drawing standards in 

particular): ISO, USDD and ANSI, despite of lack of teaching hours for 
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―Engineer and Computer Graphics‖ course. That’s why we had a 

problem of studying intensification and stimulation student’s 

motivation by different means. This information is presented on every 

lection in a form of standards. Increasing of information scope leads to 

lecture’s structure changes, student’s individual work increasing, needs 

more preparedness of teacher and different means of visualization and 

knowledge digestibility usage, development tasks and problems 

relevant to future work tasks. 
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3. ACTIVE METHODS OF EDUCATION SINCE ANTIQUITY 

TO NOWADAYS 

Valchuk K.I. National Technical University of Ukraine  

"Kyiv Polytechnic Institute", 

 

Active learning – is a special case of the educational process 

organization focused on the all-round intensification of the educational 
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and cognitive action of a student by extensive and complex use of 

pedagogical, organizational and administrative tools (V. N. Kruglikov). 

According to G.P. Shedrovitsky, active methods of learning and 

education let students learn necessary material in a shorter time with 

less effort by conscious training of student`s facilities and conscious 

formation of required activities. 

Using active methods in educational process enhances students` 

cognitive activity, rises their interest and motivation, and develops their 

ability to self-educating; provides the most probable feedback for 

teachers. The scientists discovered that students acquire only 20% of 

lecture material and about 90% of information received in the business 

game. 

An idea of education intensification goes through all the period 

of formation and purchasing of pedagogy, taking roots long before it 

has become an independent science. The innovators of the activation 

ideas are Y.A.Komensky, J.-J. Russo, I.G. Pestalozzy, G. Hegel, F. 

Frobel, A.Disterveg, D. Dewey, K.D. Ushinsky, ect. However, the 

ideas contained in their works grow out of the utterances of antique 

scientists and thinkers. All the history of pedagogy is saturated with the 

struggle of two views at the student`s position. Those who supported 

first position insisted on the initial position of a student considering 

him as an object of pedagogical influence. They said that only a teacher 

could demonstrate an activity. The supporters of the second position 

considered a student as an equitable participant of the process and set 

his activity before. Here are some views of the last ones. 
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Pythagoras (VI century BC) thought that a proper education 

should take place at the will of both student and teacher. Democritus 

(460–370 BC) attached importance to the intellectual education, 

proposed to form an aspiration to comprehend the unsearched, call of 

duty and responsibility. Socrates (470/469−399 BC) saw the most 

faithful way to demonstrate human`s abilities at self-investigation. His 

main achievement is considered to be «maieutics» - dialectical dispute, 

leading up to the truth by well-thought-out opponent`s questions (the so 

called Socratic method). Plato (427−347 BC) emphasized child`s 

aesthetical development by music, poetry and dancing tools. 

Seneca (4 BC – 65 AC) stands out of the Roman scientists. The 

philosopher thought that education has to shape a self-dependent 

personality and a student should speak instead of his memory. 

Quintilian (42 –118) gave preference to the organized school 

education, trying to prove that the spirit of competition and 

ambitiousness ―cause an honor‖. He recommended teacher of rhetoric 

to read compositions, making deliberate mistakes with styles, which 

should have been being noticed and corrected by the students. 

In the medieval West, thinkers paid a special attention to a self-

development. Ibn Sine (980–1037) dreamed about a comprehensive 

growth and education. He saw this idea in the organization of joint 

education of pupils, supported the introduction of the competitive 

spirit. One of the most significant adherent of a student`s active 

position was Michel de Montaigne (1533−1592). He advised student to 

talk and teacher to listen. He appealed to everyone to explore the 
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universe and test everything instead of blindly believing. J.-J. Rousseau 

(1712–1778) noticed specific way of children`s seeing, feeling and 

thinking and there is nothing more foolish than a desire to substitute it 

with ours. If the teacher`s head controls student`s hands, his own head 

becomes useless for him. G. Dewey (1859–1952), the innovator of 

―progressive‖ conception, thought the youth activity development to be 

the main problem of the education process. According to his 

statements, an information transfer is a tool for the development of 

thinking, therefore it should be offered to the students as well as they 

really need it.  

A special role of the contemporary active learning is assigned to 

the newly appeared business games. M. М. Birstein created and held 

the first business game in USSR in1932. This method was immediately 

picked up and got a prosperity and recognition. However, in 1938 

business games were forbidden in the USSR. The second birth was in 

60th after the first business games appeared in USA (1956, C. Abt, K. 

Greenblat, F. Grey, G. Gram, G. Dupius, R.Duke, R.Prude, etc.). A 

development of business games and investigations of such specialists 

as I.G.Abramova, A.A.Verbitsky, S.G.Kolisnechenko, V.N.Kruglikov, 

V.Y.Platov, A.M. Smolkin, I.M.Siroejin, G.P.Shedrovitsky lead to the 

noticeable expansion of active methods. The propagation of game 

methods of active learning in 80-s of ХХ centuries, set active learning 

at the peak of popularity. 
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An involvement of active learning in the modern education 

process specifies it`s quality. Active learning expects students` activity 

aimed at getting, processing and using received knowledge.  

Using information resources as a product of intellectual activity 

of society and information technologies based on methods of active le-

arning allows developing the creativity of the person, to shape an abi-

lity to forecast the results of his actions, to build the strategy of search-

ing ways and methods to solve the problem (educational, practical). 

Information technologies are able to increase an effectivity of 

active learning for all the forms of educational process organization: at 

the stage of students` self-study, at the classroom lessons (lections, 

seminars, and practical and lab lessons)  

Computer tools give an opportunity to get information from 

interactive educational programs, created to help a student to learn 

necessary information, as well as from the teacher. An important result 

of the computer tool usage is the involvement of innovative methods of 

active learning which introduce a collective investigation nature. These 

methods take the shape aimed at searching and making the decisions 

owing to the independent creative activity 

Due to information technologies, today a pedagogue may bring 

his pedagogical ideas to life, improve a quality of the education and 

students may choose an appropriate consequence and pace of learning 

by themselves as well as an individual style of activity and the culture 

of self-determination. 



399 
 

REFERENCES: 

1. Gorbunova L.I. Ispolzovanie informatsionnih technologiy v 

processe obuchenia, 2013 (in Russian) 

2. Maksimovskaya M.A. Informatsionnoeye upravlenie shkoloy. 

Informatica I obrazovanie, 2003 (in Russian) 

3. N. V.Matyash, T.A.Pavlova. Metody aktivno-socialno-

psyhologicheskogo obuchenia, 2010 (in Russian) 

 

 

4. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ І ФОРМ 

РОБОТИ З ПРАЦІВНИКАМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА 

ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

ПРОЦЕСІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ. 

Барило О.А., к. пед. н.,  

Національний університет «Острозька академія» 

 

Активні перетворення у сфері освіти, як однієї із провідних 

ланок у процесі розвитку української культури, є природнім 

відображенням державотворчих процесів. Протягом останніх 

десятиліть вони особливо пов’язані зі мінами освітнього 

законодавства, зумовленими Євроінтеграційними процесами. 

Досвід теоретиків і практиків, працюючих у галузі освіти ще за 

радянських часів, а також результати науково-практичних 
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досягнень періоду самостійності України надає можливості 

сьогодні визначати важливі і актуальні проблеми, вирішення яких 

покладено на сучасних представників педагогічної галузі. Особли-

вої уваги вимагає сьогодні напрямок роботи з перепідготовки та 

вдосконалення професійних знань і педагогічної компетентності 

викладачів вищої школи, зокрема різні аспекти роботи з 

працівниками ДНЗ і ЗНЗ. 

Окремі питання щодо нововведень у систему роботи після-

дипломної освіти кінця ХХ–початку ХХІ століття висвітлені в пу-

блікаціях Нестеренко Г.О., Присяжнюк Ю.С. (загальні питання ви-

користання інноваційних технологій у післядипломній педагогіч-

ній освіті на зразках інтерактивних технологій, кейс-методу та ін.), 

в дисертаційних дослідженнях Котельникової Н.М. (вивчення 

системи роботи післядипломної освіти в Китаї та інших країнах), 

питання роботи з підвищення кваліфікації працівників педагогіч-

ної інженерної освіти та фахівців інших галузей. 

Так, враховуючи освітні реалії сучасності, варто зазначити 

на існуванні різних підходів до вивчення педагогічної дійсності: 

синергетичний, системний, технологічний, культурологічний, гло-

бальний, трактування і застосування яких все частіше зустрічаєть-

ся на сторінках науково-педагогічної літератури. Так, наприклад, 

розглядається зв'язок психолого-педагогічної теорії і практики 

шляхом поєднання традиційних і активних форм роботи – розпо-

відь, робота в парах, групах. Оновлення організаційних активних 

форм роботи здійснюється на основі творчого застосування актив-
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них форми роботи у вищій школі, запропонованих Н.Білоусовою, 

описаних нею у опублікованій статті «Використання активних 

форм навчання студентів під час лекцій» [Ніжин, 2005]. 

Однією з модернізованих форм роботи у вищій школі в 

системі роботи зі слухачами курсів підвищення кваліфікації є 

проведення таких модернізованих аудиторних занять як «лекція 

удвох» та «лекція-візуалізація», застосування активних форм 

роботи у ході аудиторних занять (лекцій, практичних і 

семінарських) на тему «Формування соціально-комунікативної 

компетенції дітей дошкільного віку», «Теорія вільного виховання: 

історія, теорія, сучасний стан, перспективи» та інші.  

Застосування різних форм і змісту роботи в системі 

післядипломної освіти зумовлено сьогодні існуванням різних 

підходів до аналізу результатів практичної діяльності та науково-

теоретичного вивчення системи роботи з дорослими. У практичній 

діяльності сучасних працівників освіти, особливо у дослідницькій 

діяльності ці підходи зазвичай застосовуються комбіновано, 

оскільки розмаїття інновацій в сучасному просторі педагогічного 

інструментарію (дидактичні технології, засоби, методи, прийоми 

та ін.) забезпечує джерельну базу для вільного вибору педагогами 

зручних і найбільш ефективних. Особливо це спостерігається у 

педагогічній практиці освітян державних форм власності. 

Така форма роботи як проведення лекційного заняття двома 

викладачами у масовій практиці ВНЗ у наш час застосовується у 

поодиноких випадках, оскільки вимагає ретельного відбору 
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викладачів, розуміння специфіки застосування інтерактивної 

технології та підбору змісту навчальних занять.  

Перспективними напрямками для подальшого оновлення 

форм та змісту роботи з вчителями початкової школи та 

вихователями ДНЗ в системі післядипломної освіти є: 

використання активних форм роботи у ході аудиторних 

навчальних занять; подальша робота з використання такої форми 

роботи як ведення навчального заняття 2 викладачами; 

проходження «віртуальної педагогічної практики» та ін.  

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: під-

ручник/І.М.Дичківська.2-е вид., – К.: Академвидав, 2012. – 352 с. 

2. Карапузова Н.Д. Основи педагогічної ергономіки: навч. 

посіб./Н.Д.Карапузова, Є.А. Зімниця, К.:Академвидав, 2012. 192с. 

3. Мухіна С.А. Соловьева А.А. Современные инновацион-

ные технологии обучения. – М.: ГОЭТАР-медиа, 2008. – 360 с. 

4. Синергетичний підхід і системний аналіз у сучасній осві-

ті. Інтегративний тип пізнання / Кнодель Л.В. Педагогіка вищої 

школи: Пос.для магістрів. К.:Вид. ПАЛИВОДА А.В.,2008.С.37-41. 

5. Лупак Н.М./Концепція діалогу культур у сучасній систе-

мі освіти /Науковий часопис національного педагогічного універ-

ситету ім. М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії 

та перспективи. Випуск 22: Збірник наукових праць/за ред. Сергі-

єнка В.П. К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010. С.246-251. 

 



403 
 

5. ОСВІТА ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ: РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

В.В. Бусленко, к. політ. наук,  

Східнонаціоний університет імені Лесі Українки 

М.В. Карпюк, магістр політології,  

громадська організація «Платформа успішного 

партнерства» 

 

Майбутнє демократії залежить від освіченості та рівня 

компетентності молоді вирішувати суспільно значимі справи. Це в 

свою мірою посилює значимість середньої ланки освіти. Саме на 

підлітковий вік припадає ключовий період формування грома-

дянської культури, громадянських цінностей, самоусвідомлення та 

самореалізація молодої людини. Однак середня школа не забезпе-

чує повною мірою розвиток необхідного сучасній демократії типу 

активного, освіченого та відповідального громадянина.  

В Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-

2021 рр. одним із пріоритетних завдань реалізації державної полі-

тики в галузі визначено формування особистості, яка «… орієнту-

ється в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підгото-

влена до життя у постійно змінюваному, конкурентному, взаємо-

залежному світі [1]. Разом із тим в даному документі зазначається, 

що зміст і організація національної освіти недостатньо переорієн-

товані на особистість дитини, на формування у дітей і молоді 

життєво важливих компетентностей, активної їх соціалізації. 
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Пріоритетними напрямами в галузі освіти є створення і 

забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх 

моделей, різноманітних форм та засобів отримання освіти. 

Відтак учні старших класів отримують знання про 

демократію фрагментарно в розрізі вивчення окремих предметів 

гуманітарного циклу. Згідно Державного стандарту базової і 

повної середньої освіти окремі теми з основ демократії 

розглядаються в галузі суспільствознавства. Лише в 11 класі учні 

вивчають аспекти демократії при викладанні дисципліни «Людина  

і світ» [2]. Для рівня стандарту, академічного рівня на вивчення 

предмета  "Людина і світ" відводиться всього 17 годин на рік (0,5 

годин на тиждень), а профільного рівня – 35 годин на рік (1 година 

на тиждень) [3].  9-10 класи лише частково на уроках історії 

ознайомлюються з базовими поняттями демократії. Такий обсяг 

годин є вкрай недостатнім для розуміння складних сучасних 

суспільно-політичних проблем та шляхів їх вирішення. Мінімум 

знань з основ демократії та прав людини, в свою чергу, не надає 

учням можливостей досліджувати та обговорювати складні 

соціальні й політичні проблеми, оскільки головна увага 

приділяється академічним знанням.  

Більше того, традиційні моделі освіти на сьогодні досить 

стандартизовані і обмежені передачею знань або навіть цінностей, 

без оволодіння практичними навичками демократичної участі. Це 

не відповідає європейській стратегії розвитку освіти. Згідно з 

оприлюдненою у 2000 р. Лісабонською стратегією, а також 



405 
 

―Робочою программою поетапного досягнення цілей, які 

поставлені перед освітніми системами Європи‖ (2002 р.), 

Європейський Союз вніс до своїх завдань стратегію розвитку 

громадянської активності [4]. 

Роз’єднаність та фрагментарність подання матеріалу про 

демократію, розрив з практикою загострюється проблему, яка 

істотним чином впливає на якість демократії − старшокласники не 

виявляють інтерес до традиційної політики та форм політичної 

взаємодії, зосереджуються на ―предметних‖ знаннях і класичному 

підході ―учитель – навчальний посібник – учень».  

Невтручання у вирішення цієї проблеми призведе до 

подальшого зниження вмотивованості старшокласників до участі 

в діяльності громади та країни. Старшокласники, як майбутні 

виборці, в силу низької політичної компетентності можуть стати 

об’єктом маніпулятивних виборчих технологій радикальних 

політичних сил. Все це ставить під загрозу стабільне існування 

сучасної демократії в Україні та ускладнює перспективи її 

європейської інтеграції. 

Відтак ця ситуація потребує швидких змін. Ми вважаємо що 

дієвим способом вирішення даної проблеми є впровадження 

інноваційних активних форм навчання старшокласників 

демократії у формі неформальної освіти з врахуванням 

європейського досвіду. Йдеться про різноманітні тренінги, 

семінари, дискусії, школи, майстерні, майстер-класи і т.д. В цьому 

плані «третій сектор» має значні інтелектуальні, кадрові та 
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фінансові ресурси. Досвід роботи в цьому напрямку громадської 

організації  «Платформа успішного партнерства» переконливо 

свідчить, що лише активна співпраця школи, «третього сектора» 

та місцевої влади а також залучення партнерських міжнародних 

неурядових організацій,  може зробити успішним реалізацію 

освітніх ініціатив в галузі поширення освіти демократичного 

громадянства. Неформальна та формальна освіта мають 

взаємодоповнювати одна одну і бути рівноправними партнерами. 

Поширення серед старшокласників знань з освіти для 

демократичного громадянства та освіти з прав людини на основі 

особистісно-орієнтованих активних методів навчання дозволить 

по-новому сприймати теорію навчання демократії – від ідеї освіти, 

яку отримують лише від учителя, до навчання через досвід, участь 

і самостійне мислення. Саме на таких принципах ґрунтується 

ініційований у 1997 р. Радою Європи масштабний проект з освіти 

для демократичного громадянства, цілі якого полягають у 

необхідності: визначення ключових концептуальних положень 

навчання демократичного громадянства; розвитку стратегії 

викладання й навчання; розроблення й контролю за інноваційною 

практикою навчання на так званих ―ділянках демократії‖. 
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6. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У 

ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Довгун І.М., старший викладач  

Національний  університет харчових технологій 

 

Оскільки поняття «метод» можна інтерпретувати по-

різному, класифікація методів навчання викликає певні труднощі 

серед науковців. В широкому значенні метод означає систему 

навчання; у вузькому – спосіб упорядкованої діяльності 

вчителя та слухача на шляху до поставлених цілей навчання. В 

останньому значення метод – це спосіб, що забезпечує взаємодію 

учня (студента) і вчителя. 

http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1/1_9-426.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1/1_9-426.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1/1_9-426.doc
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Так, в залежності від того, який аспект мови переважає у 

процесі навчання, виділяють граматичний і лексичний методи; яку 

роль відіграють рідна мова та переклад у процесі навчання 

іноземних мов – непрямий (перекладний) та прямий 

(неперекладний) методи. Назва методу може бути зумовлена 

видом мовленнєвої діяльності, що складає мету навчання, у 

зв’язку з чим розрізняють усний метод та метод навчання читання. 

Існують методи, названі іменами їх авторів – метод Берліца, 

Гуена, усний метод Гарольда Пальмера, методична система 

навчання читання Майкла Уеста, аудіо-лінгвальний метод Чарльза 

Фріза й Роберта Ладо, Лозанова, а також методи, в яких 

зафіксовано фактор часу, а саме: короткочасний, інтенсивний, або 

певні психологічні феномени: метод релаксопедії, гіпнопедії, 

сугестопедії, активізації резервних можливостей особистості. В 

залежності від способів організації матеріалу та використання 

специфічних допоміжних засобів методи навчання поділяються на 

метод програмованого навчання і метод з використанням ЕОМ. 

Сучасний процес навчання іноземним мовам характеризу-

ється тенденцією до посилення комунікативної спрямованості, 

тобто наближення до реального процесу спілкування. Розробкою 

комунікативного методу займалися багато науковців і методистів 

у різних країнах світу. Найбільш вагомий внесок в обґрунтування 

методу зробили найпослідовніші його прихильники: Г. Уідоусан, 

У. Литлвуд (Англія), Г. Е. Піфо (Германія), Ю. І. Пассов (Росія). В 

інтерпретації Ю. І. Пассова комунікативний метод орієнтований 
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на організацію процесу навчання, що відповідає процесу 

реального спілкування шляхом моделювання основних 

закономірностей мовленнєвого спілкування. Вчений виділяє такі 

принципи комунікативного підходу: 

 мовленнєва спрямованість навчального процесу, яка 

полягає в практичному користуванні іноземною мовою; 

 індивідуалізація при керівній ролі її особистісного аспекту 

як головного засобу створення мотивації та активності студентів з 

урахуванням їх життєвого досвіду, контексту діяльності, сфери 

інтересів, емоційної сфери й статусу конкретної особистості в 

колективі; 

 функціональність, яка забезпечує відбір іншомовного 

матеріалу, адекватного процесу комунікації; 

 ситуативність, що розглядається як засіб мовленнєвої 

стимуляції і як умова розвитку мовленнєвих навичок; при цьому 

під «ситуацією» розуміють систему взаємовідносин 

співрозмовників, яка відбивається в їх свідомості; 

 новизна, яка проявляється в постійній зміні предмета 

розмови, обставин, завдань. 

Формування комунікативної компетенції можливе за умови 

імплементації у навчальному процесі типових ситуацій реального 

спілкування, які виникають в різних сферах життя і стосуються 

різних тематик. Завдяки комунікативному методу студенти 

отримують здібність користуватись мовою залежно від конкретної 

ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої 
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комунікації. Найважливішою характеристикою комунікативного 

підходу є використання автентичних матеріалів. Мовленнєва 

взаємодія студента інколи може проходити за співучастю 

викладача в найрізноманітніших формах: парах, тріадах, 

невеликих групах, круглих столах, дебатах, з усією групою. 

У рамках навчання мовлення за комунікативною методикою 

широко використовуються опори різних видів: змістові та смисло-

ві, словесні й зображальні, що допомагають керувати змістом 

висловлювання (текст, план, логіко-синтаксична схема), а також 

засвоювати граматичний матеріал; мовні ігри, що дають змогу 

спілкуватися в різних соціальних контекстах та в різних ролях. 

Серед найновіших методів навчання, що виникли в 

англомовних країнах – США та Великобританії – в останні 

десятиріччя XX ст., все більшого поширення набувають методи, 

які об’єднують у собі комунікативні та пізнавальні (академічні) 

цілі. Їх основними принципами є: рух від цілого до окремого, 

орієнтація занять на слухача, цілеспрямованість та змістовність 

занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при 

наявності віри викладача в успіх своїх студентів, інтеграція мови 

та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. 

Існування різних варіантів цього напряму в сучасній методиці 

свідчить про зростаючий інтерес до навчання іноземним мовам і 

прагнення методистів переосмислити їх роль та місце. 

Великий інтерес викликає також і драматико-педагогічна 

організація навчання іноземним мовам, яка повністю орієнтована 
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на дію. Виділяють різні аспекти драматико-педагогічного навчан-

ня: теоретичний, індивідуально- і соціально-психологічний, пси-

холінгвістичний, літературно- і мовнодидактичний. Основним де-

візом цього методу є: ми вчимо і вчимося мови головою, серцем, 

руками і ногами. Головна ідея методу – вчителі іноземної мови 

можуть багато чого запозичити для своєї практичної діяльності у 

професійних мистецтвознавців та акторів: як зробити банальний 

діалог підручника напруженим і цікавим; як створити відповідну 

атмосферу; як вживатися в ситуацію і роль, чітко артикулювати 

звуки, подавати сигнали за допомогою жестів та міміки. Стриж-

нем драматико-педагогічної організації навчання є, як і під час 

репетиції в театрі, сценічна імпровізація при широкому викорис-

танні прийому живих картинок в застиглих, нерухомих позах. 

Особливого поширення набувають наприкінці XX ст. ідеї 

«автономії» студентів у навчальному процесі. Автономія навчання 

тісно пов’язана з поворотом до орієнтованого на слухача 

навчання, що перегукується з поняттями індивідуалізації 

навчання. Так, одним із основних принципів «мовчазного» методу, 

розробленого Галебом Гатегно, є підпорядкованість навчання 

учінню. Цим визначається «мовчазна» роль учителя та одночасно 

велика мовленнєва активність і самостійність тих, хто навчається. 

У навчанні широко використовуються жести вчителя, кольорові 

звукові та вокабулярні таблиці, кубики для демонстрації введення 

та засвоєння звуків, слів, структур у діях і ситуаціях. Учитель ніби 

виконує роль драматурга: він пише сценарій, визначає дійових 
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осіб, моделює їх дії, готує необхідні вербальні та невербальні 

опори, задає тон, створює атмосферу для комунікації та, 

спостерігаючи за процесом засвоєння, дає оцінку його учасникам. 

Широке розповсюдження отримав також так званий 

«груповий метод», запропонований чиказьким професором 

психології Чарльзом Карреном. Основні принципи навчання були 

запозичені із сфери стосунків консультанта з клієнтом; вони 

орієнтовані на поєднання пізнавальних та емоційних процесів 

навчання. Це передбачає тісну взаємодію вчителя і тих, хто 

навчається, в комунікативних ситуаціях без опори на підручник. 

Отже, сучасні методи навчання мають важливе значення для 

забезпечення повноцінної та ефективної організації навчальної 

роботи студентів на занятті з метою оволодіння іншомовною 

компетентності. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Методика викладання іноземних мов у середніх 

навчальних закладах: Підручник. кол. авторів під кер. 

С. Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 
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7. АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Каленський А. А., к. пед. наук, доцент  

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  

м. Київ  

 

Процеси соціальної та психологічної зрілості людей, їх 

здатність до ведення діалогу, культури комунікацій, активного 

самопізнання і самовираження виходять на перший план в 

глобалізованому світі. У зв’язку з цим сьогодні змінюються 

характер і функції професійної освіти: вона повинна не тільки 

передати знання, формувати вміння, а й розвинути здібності до 

самовизначення, підготувати майбутніх фахівців до самостійних 

дій, навчити нести відповідальність за себе і свої вчинки. Якісно 

змінюється і характер взаємодії викладача і студентів. 

Аналіз традиційно сформованих форм, методів і засобів 

організації та проведення занять в навчальних закладах показує, 

що в навчально-виховному процесі переважає репродуктивність 

при сприйнятті і засвоєнні інформації. Традиційні форми, методи, 

засоби навчання передбачають в основному діяльність викладача з 

передачі інформації. При аналізі заняття основна увага приділя-

ється викладачеві і нерідко упускається головне – успішне оволо-

діння навчальним матеріалом залежить тільки від миследіяльності 

тих, хто навчається. Спроби ввести елементи активізації студентів, 
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наприклад за допомогою проблемного навчання, часто зводяться 

до постановки викладачем по ходу заняття певної задачі і 

розкриттю ним же самим піднятої проблеми [0]. 

У практику педагогічного процесу у вищих професійних 

навчальних закладах такі методи і організаційні форми навчання 

увійшли під назвою "активні методи навчання", під якими зазви-

чай розуміється система методів, що вимагають від учнів будь-

яких творчих пошукових зусиль, а не чисто механічної навчальної 

роботи (слухання, переписування тощо) [9, с. 358;Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 37]. 

Однак в сучасних умовах, будь-який вид навчальної 

діяльності вимагає нехай хоч і невеликої, але активності, ряд 

вчених-педагогів визнають термін "активне навчання" 

некоректним і вводять поняття "інтерактивне навчання" [7, с. 28].  

Проте інтерактивне і активне навчання – це два види 

навчання, причому в інтерактивному навчанні не тільки 

проявляється активність студентів, а й присутній абсолютно новий 

рівень взаємодії викладачів і студентів.  

Саме поняття інтерактивного навчання в освіті не є новим 

для теорії та практики навчання але цілісна теорія інтерактивного 

навчання, тим більше відносно вищої професійної педагогічної 

освіти, до цих пір не вибудувана [8, с. 93].  

На думку М. Кларіна, інтерактивне навчання являє собою 

переклад англомовного терміна "interactive learning", який 
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позначає учіння (стихійне або спеціально організоване), засноване 

на взаємодії, і навчання, побудоване на взаємодії [4, с. 12]. 

Умовно поділимо використання інтерактивного навчання за 

двома напрямками:  

– методи активізації традиційних форм навчання на основі 

діяльнісного підходу;  

– активні методи навчання, застосування яких пов’язане з 

використанням в навчальному процесі інтерактивних форм 

навчання. 

Ряд авторів ділить інтерактивні форми навчання наступним 

чином:  

– неімітаційні, тобто використовувані в рамках традиційних 

форм навчальної діяльності (лекції, заняття, курсове та дипломне 

проектування тощо);  

– імітаційні (ігрові та неігрові), застосування яких пов’язане 

з використанням в навчальному процесі нових форм навчання. 

Існує кілька класифікацій активних методів навчання 

(Н. Морєва [5, с. 31-32]). Традиційна класифікація розділяє їх на 

дві великі групи. Перша група – неімітаційні методи, націлені 

переважно на активізацію сприйняття теоретичного матеріалу, 

самостійної переробки та осмислення навчально-наукової 

інформації з установкою на її відтворення. Ця група методів 

формує у студентів комунікативні і аналітичні навички – у вигляді 

вміння будувати докази, формулювати власну позицію в розумінні 

проблеми і шукати творчі шляхи її вирішення. Найбільшого 
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поширення набули метод вирішення навчальних педагогічних 

задач, дискусії, мозковий штурм, евристична бесіда, метод 

синектики, ТРВЗ (теорія рішення винахідницьких задач). Друга 

група – імітаційні методи, які передбачають моделювання 

майбутньої реальної діяльності фахівця. Вони поділяються на 

неігрові (аналіз конкретних ситуацій, дослідницькі завдання) та 

ігрові (ділові, рольові, тренінг)… За іншою класифікацією активні 

методи можна умовно об’єднати в три основні блоки:  

1) дискусійні методи – групова дискусія, розбір казусів з 

практики, аналіз ситуацій морального вибору тощо;  

2) ігрові методи - дидактичні, творчі, рольові, ділові ігри, 

контргра на основі трансактного методу усвідомлення 

комунікативної поведінки;  

3) сенситивний тренінг. 

Питання морального розвитку та теорії моральної діяльності 

в зв’язку з використанням методів активного навчання 

розглядалися багатьма науковцями. 

Так О. Богданова та С. Черенкова вважають, що формування 

та розвиток зрілої особистості включає поряд з іншим [3, с. 94]:  

– гуманізацію установок;  

– закріплення моральних знань;  

– вироблення моральних умінь і навичок;  

– формування звичок моральної поведінки.  

Справедливо, що найвищим критерієм педагогічної праці 

стає відповідь на питання: Чи пронизує гуманізм, моральне начало 
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всю діяльність того, хто навчає? Чи моральні його ставлення до 

оточуючих, до праці, до суспільства, до себе?  

Переконання завжди опосередковують зв’язок знань, 

практичних дій розвитку людини. Якщо навчальна програма 

відводить певний час спеціальним трудовим навичкам, фізичному 

розвитку, естетичному вдосконаленню професіонала, то навчання 

моральності також має здійснюватися шляхом наповнення певної 

діяльності моральним змістом. Якщо переконання виражаються в 

практичних діях, у справах, у вчинках; якщо вихованість 

проявляється в навченості, значить моральний розвиток 

особистості має бути пов’язаний з навчанням.  

Морально-етичний розвиток, таким чином, повинен 

здійснюватися в своєрідному виді діяльності – моральної 

діяльності.  

У традиційному представленні моральних знань в вищому 

навчальному закладі, на жаль, відсутня будь-яка система, вони 

даються фрагментарно, від випадку до випадку. В значній мірі 

система пред’явлення цих знань теоретизована. Все це веде до 

розриву між моральними знаннями і моральною поведінкою.  

Для ліквідації такого розриву необхідно:  

1. Співвідносити моральний досвід особистості з 

пропонованими йому морально-етичними знаннями так, щоб 

досвід зробив можливим засвоєння та застосування цих знань.  

2. Ставити перед учасниками навчально-виховного процесу 

завдання, що виокремлюють моральний зміст вчинків.  
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3. Спонукати їх до постановки перед собою етичних питань і 

пошуку моральних відповідей.  

4. Навчати відповідним формам моральної поведінки.  

5. Здійснювати оцінку поведінки фахівців з врахуванням 

професійно-педагогічних етичних норм, якими вони повинні 

оволодіти.  

Таким чином, будь-який вид діяльності з морального 

розвитку особистості повинен підкріплюватися практикою, 

громадською діяльністю в спеціально створених, сконструйованих 

для цього умовах. "У вихованні мало одних закликів і добрих 

порад про те, як чинити в тій чи іншій обстановці. Не менш 

важливо створювати такі умови, які б вимагали від вихованців на 

ділі прояву бажаних якостей" [2, с. 95].  
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8. САМООСВІТА ТА САМОРОЗВИТОК ЯК НЕОБХІДНИЙ 

ФАКТОР ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО МАЙБУТНЬОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Кравченко І.Й., асистент  

 Національний університет харчових технологій 

 

У вищій освіті сьогодні актуальною є розробка  інновацій-

них технологій навчання, які використовують компетентний під-

хід і забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців. Важли-
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вим елементом такої підготовки є формування додаткових якостей 

майбутнього спеціаліста, до яких можна віднести наступні: 

 володіння сучасними інформаційними технологіями,  

 здібність до саморозвитку та самореалізації,  

 мобільність,  

 конкурентоспроможність на ринку праці тощо.  

Сучасні інформаційні технології, а також використання гло-

бальної мережі Інтернет створює можливості нової якості теорії і 

практики навчання. При цьому у студента формуються навички 

спілкування з комп’ютером, з’являється досвід використання суча-

сних технологій, виховуються якості комунікативності та соці-

альності інтерактивності, що звільняє викладача  безлічі рутинних 

функцій. Навчальна діяльність стає якіснішою, ефективнішою, 

особисто-зорієнтованою, а відповідно – цікавою та доступною.  

На сьогодні в основі активного навчання лежить принцип, 

який спонукає викладача зробити кожного студента суб’єктом 

навчально-виховного процесу, який шукає шляхи і способи 

вирішення проблем. Методи навчання дозволяють формувати 

знання, уміння та навички шляхом залучення студента до курсу 

активної навчально-пізнавальної діяльності, яка спирається на 

самостійні види навчання [1]. Майбутній фахівець повинен не 

просто одержати певний об’єм знань, а й навчитися самостійно 

здобувати знання, уміти працювати з інформацією, опановувати 

способами пізнавальної діяльності, щоб надалі не втрачати  рівень 

компетентності і постійно прагнути до підвищення своєї 
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кваліфікації. Тому при організації сучасного процесу потрібно 

спиратися на стимулювання різних видів самостійної роботи 

студента: вивчення навчального матеріалу, здійснення самокон-

тролю, виконання самоаналізу за результатам виконаних завдань і 

проведення коректування результатів та прогнозу свого подаль-

шого навчання. Наприклад, для формування навичок та умінь 

студента можна використовувати електронний практикум, що 

регулює процес отримання знань, виробляє уміння вирішувати 

ключові задачі курсу, що вивчається, організовує порядок 

виконання індивідуальних робіт.  

Самостійна робота студента є серцевиною його навчальної 

діяльності. Важливим фактором навчання у вищому навчальному 

закладі є самоосвіта. Лише постійне самостійне навчання 

упродовж життя надасть можливість фахівцю якомога ближче 

підійти до максимально-глибоких  знань певної галузі, сформує 

потужний інтелект особистості, допоможе досягти необхідного 

рівня професійної кваліфікації. Так як навчання являється 

безперервним процесом, який не обмежується лекційними та 

практичними заняттями. На сьогодні, метою  освіти є розвиток 

творчого потенціалу особистості студента, формування його 

довіри до нових сучасних знать та індивідуальних можливостей 

для реального застосування їх на практиці у продовж життя [2]. В 

основі самостійної навчальної діяльності студента повинні бути 

глибокі внутрішні мотиваційні сили, які змушують особистість 

постійно прагнути до вдосконалення знань, умінь та навичок. 
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Впровадження інноваційних методів навчання потребує 

суттєвої зміни ролі викладача у навчальному процесі, разом з тим 

поступова зміна цієї ролі є напрямком впровадження інноваційних 

методів навчання у навчальний процес. Із людини, яка дає знання 

та перевіряє їх засвоєння студентами, викладач перетворюється на 

організатора їх роботи з самостійного пошуку, творчого створення 

та опрацьовування цих знань. Його головна функція – давати 

студентам напрямки та орієнтири, а також необхідну допомогу в 

творчому самонавчанні. Така функція передбачає і те, що залучен-

ня викладачем студентів до виконання аналітично-пошукової 

роботи стає прямим службовим обов’язком, без виконання якого 

викладач не може вважатися таким, який повністю відповідає 

професійним вимогам до нього. 

У контексті входження вищих навчальних закладів у Бо-

лонський освітній процес актуальним  стало перенесення значної 

частини навчальної діяльності на самостійне опрацювання, що ви-

магає організації спеціальної роботи з виховання у студентів 

потягу до самоосвіти і самовиховання[3]. Важливим було усвідо-

млення студентами необхідності самостійно готуватися до майбу-

тньої професійної діяльності, здобувати необхідні знання, форму-

вати у себе відповідні вміння і навички, а завданням педагогів – 

створити умови для творчої навчальної діяльності, за яких студент 

сам може встановлювати мету своєї роботи, планувати, організо-

вувати, здійснювати й аналізувати досягнуті результати. 
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Ефективність самостійної роботи студентів підвищується, 

якщо її результати знаходять практичне застосування, а саме:  

 відбувається систематичне заслуховування та аналіз 

повідомлень на практичних чи семінарських заняттях;  

 готуються наукові доповіді на студентські конференції; 

 обговорюються та складаються результати виховних 

заходів. 

Така самостійна робота виховує у студентів вміння логічно 

мислити, самостійно проникати у сутність тих чи інших явищ, 

прищеплює інтерес до наукових, соціально-економічних проблем. 

Робота викладача як організатора самостійного набуття 

знань можлива, якщо враховується особистість кожного студента, 

його пізнавальні особливості, інтереси, потреби, цілі тощо. Викла-

дачі кафедри повинні ретельно вивчати особистості своїх студен-

тів і пристосовувати до них своє викладання. Тільки за такої умо-

ви можна розкрити та використати в навчальних цілях потенціал 

тих, хто навчається, перетворити їх із пасивних об’єктів педагогіч-

них зусиль в активних суб’єктів ⎯ учасників навчального процесу. 

Діяльність викладачів полягає у постановці посильних та 

цікавих завдань для самостійної навчальної  діяльності студентів; 

організації цілеспрямованих впливів на студентів, спостереженні 

та обов’язковому стимулюванні, обліку та контролі; створенні 

умов для реалізації духовних потреб студентів, розширення їх 

світогляду, стимулювання творчої активності. 
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Виявлення у студентів громадянської позиції дозволяє їм 

аргументовано висловлювати свої погляди на історичні процеси, 

сучасне суспільно-політичне становище в Україні, викладати своє 

бачення перспектив розвитку майбутнього України. Оптимальна 

система самостійної роботи студентів забезпечує цілісне 

оволодіння необхідними знаннями і уміннями, досвідом творчого 

їх застосування, а також розвиток самостійності, ініціативності, 

творчої активності та інших професійних якостей. 

Колективне навчання, а також необхідність розвивати творчі 

підходи та творчий потенціал студентів вимагає такої постанови 

індивідуальних завдань для студентів, щоб їх виконання 

обумовлювало не просте відтворення отриманих знань, а творче їх 

використання для вирішення нових, нестандартних задач у нових, 

нестандартних ситуаціях. У цьому випадку, виконуючи індивіду-

альні завдання, студенти самостійно відкривають та створюють 

нові знання, набувають нові навички та вміння (зокрема, вміння 

функціонувати, працювати та приймати рішення у нестандартних 

ситуаціях), що дуже важливе для ефективної майбутньої 

професійної діяльності. 

Для підвищення ефективності самостійної роботи  варто: 

 удосконалювати її організацію та проведення;  при 

плануванні роботи необхідно  враховувати інтереси, нахили, 

здібності студентів;  

 зміст самостійної роботи підбирати з урахуванням 

специфіки певного фаху, особистісних потреб студентів;  
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 здійснювати контроль за виконанням завдань 

студентами.  

Самостійна робота є домінуючою діяльністю сучасного 

студента у процесі навчання у вищих навчальних закладах та вона 

сприяє: формуванню інтересу студента до пізнавальної діяльності; 

засвоєнню процесу пізнання, поглибленню та розширенню його 

знань; розвиткові творчих та пізнавальних здібностей майбутніх 

випускників. Тому самостійну навчальну діяльність доцільно 

розглядати, як особисту творчу працю, що сприяє розвитку 

розумових характеристик студента та є важливим фактором при 

підготовці майбутніх фахівців. 
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9. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДОБУТКІВ 

ОСВІТЯН ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ –  
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Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені акад. С. Дем’янчука  м. Рівне 

 

Важливе значення у вдосконаленні сучасної системи освіти 

відведено педагогічним надбанням освітян минулого. 

Оригінальним та вагомим є доробок активістів культурно-освітніх 

центрів та вчителів  Волинської губернії другої половини ХІХ –

початку ХХ ст.  

Питання становлення освіти в даному регіоні було об’єктом 

вивчення таких науковців, як: О. Борейко, О. Буравський, 

С. Бричок, Т. Джаман, Л. Єршова В. Омельчук, С. Рудницька, 

Н. Сейко, Г. Шпиталенко. 

Значений науковий інтерес та практичне значення мають 

розроблені методичні вказівки, подані у передмовах до 

підручників, якими послуговувалися вчителі волинських шкіл. 

Аналіз великої кількості шкільних підручників та посібників, 

архівних матеріалів про діяльність церковнопарафіяльних шкіл, 

духовних училищ, тогочасної періодики дозволив виокремити 

позитивні риси волинського шкільництва другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття, які доречно використовувати сьогодні:  

– наукова подача навчального матеріалу: вчитель при 

опрацюванні навчального матеріалу, незважаючи на форму уроку, 

повинен опиратися на достовірні, перевірені наукою факти та 

сучасні досягнення вчених у галузі певних знань. Ця 

закономірність простежується у методистів ХІХ – початку ХХ ст. 
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Наприклад, О. Зачиняєв наголошував, що слід ,,завжди 

працювати, не порушуючи науковості‖ [3, с. 4]. 

– усвідомлене вивчання навчального матеріалу: методисти та 

укладачі шкільних підручників наголошували, що схоластичне 

заучування не  дасть бажаних результатів, тому важливо, щоб 

дитина розуміла зміст прочитаного тексту: ,,Треба привчати дітей 

приводити у гармонію зовнішнє вираження думки із розумінням її 

глибинної сутності, при цьому важливо, щоб діти побачили, як 

глибоку думку чи сильне почуття можна висловити людською 

мовою‖ [5, с. 2]. 

– спостереження логічних зв’язків між  певними явищами: 

тісно пов’язана із попередньою рекомендацією ця вказівка 

спрямована на розвиток логічного мислення учнів, їх вміння 

аналізувати та співставляти певні явища, виокремлювати головне. 

На думку волинських педагогів другої половини ХІХ  – на початку 

ХХ століття, ,,логічний розбір на уроці повинен мати на меті 

виявити залежність між певними думками і явищами, вміння 

виокремлювати їх ціль, причини та наслідки‖ [5, с. 2]. На 

доцільності розвитку логічного мислення наголошував також 

викладач природознавства М. Устков: ,,Попередньо подана 

вчителем характеристика типу, класу чи виду тварин, коли в учнів 

ще дуже мало конкретних знань про навколишнє середовище, є, 

так би мовити, не дуже доречною і штучно нав’язаною: більш 

корисніше, якщо ця характеристика буде  представлена дітьми 

самостійно, у результаті порівнянь та узагальнень‖ [6, с. 3]. 
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– виконання різноманітних  завдань при опрацюванні теми:   

для того, щоб учні могли краще засвоїти навчальний матеріал, 

треба виконати велику кількість вправ. На цій рекомендації 

наголошував Д. Тихомиров у ,,Азбуці правопису‖, П. Цвєтков у 

своїх підручниках із математики та інші. 

– стимулювання учнів до самостійної та дослідницької 

роботи: завдання учителя не лише дати певний обсяг інформації, 

а й привчити учнів поглиблювати свої знання із певної галузі 

знань для цього необхідно давати їх можливість самостійно 

шукати матеріал, робити певні проекти, презентації. Зразки 

завдань для самостійної роботи учнів подані у ,,Збірнику статей із 

взірцевих творів російської словесності‖ Н. Невзорової,  

,,Музичній освіті‖ Л. Саккеті, ,,Методиці вивчення математики‖ 

М. Маньковського. 

– задіяння психоемоційної сфери учня: на уроках педагогу 

слід виконувати різноманітні вправи, які би спрямовувалися на 

розвиток пам’яті, уваги, логічного мислення, для цього потрібно, 

щоб були задіяні різні рецептори. Цю концепцію підтримував, 

наприклад, М. Маньковський, який пропонував на уроках 

математики рахувати під ритмічні удари рукою. Зазначимо, що у 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст. О. Зачиняєвим була вироблена 

навіть спеціальна  методика ,,Психологічна система навчання‖, яка 

було відома вчителям волинського регіону.  

 – принцип систематичності та послідовності: необхідно, 

щоб учні послідовно (поступово) отримували нові знання, при 
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чому, потрібно переходити від вивчення простішого матеріалу до 

складнішого. Цей дидактичний принцип простежувався у роботі 

волинських вчителів,  методичних рекомендаціях до підручників, 

якими послуговувалися школи регіону. 

– креативність вчителя, пошук нетрадиційних моделей 

навчання: Оригінальну систему навчання та виховання учнів 

пропонували волинські педагоги М. Левицький, М. Маньковський, 

А. Новикова, В. Крижаковський. 

 – надання пільг для навчання обдарованим дітям та 

вихідцям із бідних сімей: держава, навчальний заклад, благодійні 

організації повинні дбати про надання допомоги школярам, які 

проявили особливі успіхи у навчанні або потребують матеріальної 

підтримки. Така підтримка була притаманна волинському 

шкільництву на всіх етапах його історичного розвитку: від часів 

Острозької академії до навчальних закладів періоду Другої Речі 

Посполитої. Пільгами користувалися учні рівненського реального 

училища, Української гімназії, навчальних закладів в Квасилові, 

Гощі, Луцьку, Кременці тощо. Відомості про надання грошової 

(матеріальної) підтримки школярів підтверджують числення 

архівні матеріали (протоколи педрад, витяги із докладів комісій, 

рапорти директорів),  публікації у періодичній  пресі волинського 

регіону (,,Волинські єпархіальні відомості‖, ,,Почаївські листки‖, 

,,Шлях‖, ,,Рільник‖ та інші). 

– використання здоров’язберігаючих технологій навчання: 

робота сучасних навчальних закладів спрямована на те, щоб 
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виховати фізично здорову особистість. Цих норм дотримувалися і 

вчителі волинських навчальних закладів: щороку влітку вони 

ретельно готували приміщення до опалювального сезону, стежили 

за чистотою та охайністю учнів, провітрювали приміщення, 

ходили на прогулянки під час класних занять і в позаурочний час. 

У періодиці друкували статті відомих волинських педіатрів про 

правильний режим школяра, харчування учнів заходи під час 

епідемій тощо. На цю тему, наприклад, були написані такі статті: 

,,Доповідь лікаря, що завідує лікарнею Волинської духовної 

семінарії, Дивізійного Доктора ІІ Дивізії М. Глоголи на імя його 

Первосвященства від 28 червня 1869 р.‖, ,,Замітка про шкідливий 

вплив куріння на організм хлопчиків‖, ,,Про високе значення 

матері‖, Пропагування здоров’язбергігаючих технологій 

спостерігаємо і в доповідях активістів волинських національно-

патріотичних організацій початку ХХ ст.  

Окрім того освітяни Волині 2 половини ХІХ–початку ХХст. 

акцентували на вихованні моральної, високо духовної учнівської 

особистості, яка вірить у Бога, поважає старших, шанує батьків.  

У роки Другої Речі Посполитої на території Волині дещо 

змінилися освітянські пріоритети, відтак у педагогічній думці 

спостерігаємо заклик виховувати справжніх патріотів України, 

готових служити на благо українського народу. Прикладом цього, 

була ,,Українська читанка‖ М. Левицького, замітки у волинських 

періодичних виданнях. 
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Отже, у педагогічній думці волинського регіону другої 

половини  ХІХ – початку ХХ ст. пропагувалися активні форми 

навчання, спрямовані на розвиток інтелектуально багатої, 

духовної, усесторонньо розвиненої  учнівської особистості, що є 

важливим і для сучасних шкіл України. 
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О.Ю. Межинська-Бруй 

Національний університет харчових технологій 

 

Природна цікавість людини може бути двигуном успіху в 

житті, і вона закликає до цілісної перебудови усієї системи освіти, 

а не лише до часткових змін. Будь-яка система, чи то біологічна чи 

політична, складається зі взаємопов'язаних наборів підсистем. 

Зміна тільки однієї або двох частин системи може бути корисною, 

чи шкідливою, чи без помітного ефекту, залежно від того, як зміна 

взаємодіє з іншими аспектами системи. 

Аналогічним чином, перетворення освіти є традиційно 

складним завданням, і це часто розбіжність між проголошеною 

політикою та реальними змінами в навчанні студентів. Ми живемо 

в час постійних технологічних змін та інновацій, що впливають на 

майже кожен аспект нашого життя —  від спілкування до праці та 

відпочинку. Лише в освіті, порівняно мало що змінилося. 

Аудиторії будь-де у світі мають той самий вигляд як завжди 

- з викладачем, який стоїть біля дошки, викладаючи матеріал сту-
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дентам, які сидять поруч. День навчання поділено на періоди від-

повідно до дисциплін, визначених навчальним планом. В рамках 

цієї традиційної моделі деякі навчальні заклади додають техно-

логії як спосіб підвищення ефективності в доступі до інформації. 

За стінами навчального закладу молодь поринає в 

віртуальний світ, скачує музику, відвідує чати, завантажує своє 

відео, надсилає друзям миттєві повідомлення, дивиться 

багатоканальне телебачення, пише блоґи про свій щоденний 

досвід, прочитані книги чи онлайнові історії.... Значна частина цієї 

діяльності відбувається одночасно і на портативних пристроях. У 

цьому дедалі взаємозв'язаному світі молоді люди очікують, що 

заходи, послуги, товари можуть бути налаштовані для їхніх 

індивідуальних потреби та вигоди. 

Завдання для освіти в 21ст., створити підхід, який є рухли-

вим, швидким, гнучким  і гармонійним з життям молоді за межами 

навчального закладу, і їх майбутнім працевлаштуванням. 

Відповідь полягає в інновації, але питання: яка саме інновація та 

як її втілювати? 

Рішення є складними, і використання технологій не вирі-

шить ці проблеми. Навіть розвивши в навчальному закладі но-

вітню інфраструктуру, що дасть можливість кожному студенту 

мати доступ до окремого комп'ютера, зазвичай, не дасть покра-

щення в навчанні без додаткових змін в аспектах викладання, 

навчання та оцінювання. Це ситуація, яка вимагає цілісного 

підходу до трансформацій усієї звичної структури навчання. 
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За успіхами передових навчальних закладів лежить мережа 

зв'язків і взаємин, які дозволяють зробити цілеспрямовані та 

скоординовані перетворення. Корисні моделі для системної 

інновації адаптовано з розробок Knapp, Copland та Talbert. Модель 

покликана допомогти координувати зміни, аби вони доповнювали 

одна одну, а не конкурували. Модель задає чотири напрямки для 

успішної трансформації. Ці напрямки є головними чинниками 

успішної трансформації, і стають ефективнішими коли 

поєднуються один з одним. 

Основними напрямами реформи є: викладання, навчання та 

оцінювання; лідерство і новаторський підхід; розвиток потенціалу; 

навчальне середовище. 
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м. Київ 

 

Освіта сьогодення – це стрижневий елемент сучасної 

людини, що передбачає розвиток, культуро творчість, виховання 

відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти, вміє 

критично мислити, освоювати різноманітну інформацію, 

використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’язання 

необхідних завдань,   та прагне до покращення життєвого рівня як 

свого так і країни в цілому.  

Вища освіта є однією із провідних ланок розвитку 

суспільства. Світове товариство ставить перед навчальними 

закладами відповідальні завдання, які будуть формувати 

особистість спроможну пристосовуватися до умов буття, творчо 

впливати на навколишній світ, створюючи соціокультурне 

середовище та розкриваючи свої потенційні можливості, вільно 

спілкуючись та самовдосконалюючись. Інститут освіти це 

складний механізм який бере початок з дошкільної підготовки та 

переходить поетапно  до  вузівської й післядипломної освіти тощо. 

Кожна із вищезазначених складових функціонує як самостійний 

освітній механізм, який підлягає науковому аналізу ,задля підви-

щення ефективності діяльності[1]. В той же час неможливо до-

сягти поставлених цілей відродження українського суспільства без 

комплексної інноваційної перебудови усіх складових процесу ос-

віти. Одним із завдань державної політики є створення рівних 

умов, при яких кожна людина зможе здобути освіту, в тому числі 
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вищу. На даному етапі розшарування суспільства не дає можливо-

сті кожному громадянинові здобути якісну вищу освіту. Це пояс-

нюється багатьма причинами на яких зупинятися, на даному етапі. 

не будемо. Розглянемо один із напрямків вирішення даної пробле-

ми в Україні. У європейських країнах велика увага приділяється 

самостійній та індивідуальній роботі студентів поряд із такими 

формами навчання як денна та заочна тощо. В Україні  набувають 

популярності такі форми навчання як екстернат на та дистанційна.  

Дистанційна освіта – це форма навчання рівноцінна очній, 

заочній, екстернатній, що реалізується за технологіями опосеред-

кованого активного спілкування викладачів із студентами з 

використанням телекомунікаційного зв’язку та методології 

індивідуальної роботи студентів із структурованим навчальним 

матеріалом, який представлений в електронному вигляді. 

Дистанційна форма навчання дає можливість кожній людині 

незалежно від віку, стану здоров’я, соціального статусу чи місця  

проживання тощо отримати якісну освіту.  Однією із особливостей 

даної форми навчання є економічність, стисле подання навчальної 

інформації, використання комп’ютерних мереж та ефективне 

використання  закладом  навчальних площ та зменшення витрат на 

підготовку фахівців. Система дистанційної освіти дає можливість  

студентам отримувати освіту в іноземних закладах без виїзду із 

країни. Індивідуальність дистанційної форма навчання дає 

можливість здійснювати підготовку студента без відриву від 
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виробництва чи основного місця роботи. Це провокує систему 

освіти до запровадження нових активних методів навчання[2].  

Удосконалення існуючих та розвиток нових мотивацій в 

освітньо – науковій та інноваційній сферах є важливими умовами 

інтеграції вищої школи країни в європейський освітній простір. Є 

необхідність створення якісно нового нормативно – правового та 

фінансового забезпечення інноваційної діяльності, удосконалення 

критеріїв оцінки ефективності та якості роботи суб’єктів 

навчального процесу, впровадження глобальних інтеграційних 

процесів в освітньо – науковий простір [3]. 

Освіта перейшла на новий етап навчання, що стимулює 

пізнавальну активність та розвиток продуктивного мислення, 

формує творчу особистість. Незаперечним є й те , що перед 

викладачами постає завдання трансформувати систему освіти і, як 

наслідок, вплив освітньої системи на розвиток суспільства. Тому 

підготовка ,в тому ж числі, й творчого викладача, який 

спроможний зробити самостійний світоглядний вибір не тільки в 

пізнавальному плані, але й життєво  практичному, вміти вчити 

цьому молодь є одним із важливих завдань сьогодення. 

Отже, українське суспільство потребує розробки 

комплексних процесів створення , впровадження, поширення 

інновацій і змін в освітньому середовищі, в якому здійснюється 

його життєвий цикл. Механізм розвитку освіти оновлюється через 

впровадження в цей процес  інновацій. Інноваційне впровадження 

дає змогу розвитку суспільства через  реалізацію інтелектуального 
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потенціалу, творчості суб’єктів та відповідної організаційної й 

управлінської діяльності. 
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12. МАСОВИЙ ВІДКРИТИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЯК 

ПРОГРЕССИВНА ФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Москаленко В.О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

НУХТм. Київ, Україна 

Євсєєва І.В., доцент кафедри менеджменту НУХТ 

м. Київ, Україна 

 

З розвитком ери інтернету і як наслідком появою різних 

форм інтерактивного навчання,  ми почали спостерігати зміну 
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парадигми розвитку вищої освіти у всьому світі. Університетська 

освіта переживає тектонічних шок. Постає питання: нова 

парадигма буде руйнівною для звичайної системи освіти у вищих 

навчальних закладах або стане її доповненням. 

Як і в історії з інтернетом, MOOCs являє собою величезну 

можливість  глобальної демократизації знань. На відміну від 

традиційного дистанційного навчання та відкритих освітніх 

ресурсів (Open Educational Resources, OEM), які, безумовно, є їх 

попередниками, всім МООС-проектам властиві наступні ознаки: 

• залучення викладачів кращих університетів; 

• наявність: графіка, розкладу, дедлайнів; 

• наявність числених каналів зворотного зв'язку (слухач-

викладач, слухач-слухач); 

• безкоштовність; 

• як наслідок, масовість і глобальність: тисячі, десятки і 

сотні тисяч користувачів з усього світу. 

Масовий відкритий онлайн-курс (англ. Massive open online 

courses, MOOC) - інтернет-курси з масовою інтерактивною участю 

і відкритим доступом є, однією з форм дистанційної освіти. В 

якості додатків до традиційних матеріалів навчального курсу, 

таким як відео, читання і домашні завдання, масові відкриті 

онлайн-курси дають можливість використовувати інтерактивні 

форуми користувачів, які допомагають створювати і підтримувати 

спільноти студентів, викладачів та асистентів (TAS). 
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Термін MOOC був вигаданий Девідом Корм’є з 

Університету Острів Принца Едуарда та старшим науковим 

співробітником Брайаном Олександром з Національного інституту 

технології у 2008 році. В свою чергу, безкоштовні масові відкриті 

інтернет курси (MOOC) - менше, ніж за рік ясно дали зрозуміти,  

це одна з найновіших і прогресивних форм дистанційного 

навчання.  

Дистанційні курси припускали перегляд відео матеріалу, 

роботу з текстом, виконання завдань з автоматичною перевіркою і 

проходження тестів (хМООС). 

Таким чином, з'явилися два типи відкритих дистанційних 

курсів, для яких характерна велика географія учасників, великий 

відсів учасників (для хМООС - 85%, для сMOOCs -40%) і велика 

масовість, причому для хМООС вона на порядок вище. Відмітимо 

відмінність двох вищезазначених моделей. 

хМООС використовує когнітивно-бихевиористский підхід, 

мета навчання визначається викладачем, він орієнтований на 

вивчення технічних дисциплін, де можна автоматизувати 

перевірку виконаних завдань, спостерігачів в курсі практично 

немає, викладачі виконують переважно контролюючі ролі, курси 

відкриті для всіх. 

сMOOC використовує коннектівістський підхід, мета 

навчання визначається учнем, курс призначений для вивчення 

гуманітарних дисциплін, величезна кількість учасників в курсі, 
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викладачі виконують різні ролі, для курсу характерна відкритість 

навчання, діалогу, дискусії та бесід, і т.п. 

Для сМООС характерно: структурована мережа, 

використання щоденного бюлетня, велика кількість змісту, 

соціальний підхід до навчання. сMOOC сприяє кластеризації 

людей навколо центрального ядра. 

У сМООС викладач грає багато ролей: він підсилювач, 

куратор, орієнтує і соціально управляє створенням смислів, 

фільтрує, моделює і постійно присутній. Успіх студента в сMOOC 

забезпечує вміння орієнтуватися в мережі, сформовані 

персональна навчальне середовище і персональна навчальна 

мережа, особисті цілі. Розвиток особистості і приватне навчання 

займає центральне місце в сMOOC. 

Експерти вважають, що сMOOC підходить для ефективних 

самостійних учнів, які навчилися вибирати зміст. сMOOC може 

бути найбільш ефективною формою безперервного навчання та 

підвищення кваліфікації. 

Як уже зазначалося, кардинальною відмінністю від 

існуючих онлайн-курсів і відкритих освітніх ресурсів колишнього 

покоління є те, що це справжнє університетське навчання. Воно 

починається в певний день і має певне завершення. При цьому 

навчання безкоштовно і відкрито для всіх. 

Подібні сайти розраховані на студентів різних рівнів 

підготовки - як на новачків, так і на досвідчених фахівців. 

Найпопулярніші масові онлайн-курси збирають сотні тисяч 
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студентів. Найпопулярніші платформи для масових відкритих 

онлайн-курсів - Coursera, EdX, Udacity. 

 Зазначимо, що важливим нововведенням стало не 

збільшення безкоштовних курсів, які вже існували в інтернеті 

більше 10 років, а створення нового формату, з сертифікацією в 

кінці програми. 

   В кінці 2012 року, Відкритий університет Великобританії 

запустив Британськиу версію MOOC провайдера Futurelearn, як 

окрему компанію, яка співпрацює також з іншими університетами 

країни. У березні 2013 року на подібний крок пішов і університет 

Австралії анонсуючи проект Open2Study. Обидва проекти 

Futurelearn та Open2Study мають намір спиратися на досвід своїх 

базових університетів. 

До початку серпня 2012 було зареєстровано перший мільйон 

слухачів з 196 країн. Розподіл по країнах ілюструє діаграма 

(рис.1.) відомо, що  42% слухачів становлять жінки, 57% чоловіки. 

Після США, найбільш часто записуються студенти з Бразилії, 

Індії, Великобританії, Китаю та Канади. Україна представлена 

майже 2% від загальної кількості (12 позиція в рейтингу). 
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Рис. 1 Розподіл по країнах користувачів МООС 

 MOOC постачальніків з’явилися також і в інших державах, 

у тому чіслі Iversity в Німеччині. Деякі организации такоже мают 

свои власні MOOCs - в тому числі можна назвати компанію 

Google. 

В свою чергу, 16 жовтня 2014 року відкрилася реєстрація на 

чотири безкоштовних онлайн-курсу, які будуть читати викладачі з 

КПІ, Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 

Києво-Могилянської академії. Зареєструватися на курси можна на 

сайті громадської організації Prometheus, серед співзасновників 

якої Іван Примаченко з університету Шевченка та викладач КПІ 

Олексій Молчановський. Ініціатори цього соціального проекту 
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вирішили спробувати повторити успіх популярної платформи для 

онлайн-навчання Coursera. 

Мета організаторів - не тільки самостійно створювати і 

розміщувати курси на сайті, а й давати можливість українським 

вузам і викладачам безкоштовно додавати свої власні курси. 

Пріоритетними тематичними напрямками обрані IT, бізнес, 

історія, право, іноземні мови. 

Отже, MOOC ця модель освіти, яка має потенціал або - як 

заміна звичайного освіти, або як доповнення до нього. 

 MOOCs може поліпшити місцеві програми навчання, а, 

відповідно значно знизити витрати на викладання. Вони можуть 

зробити місцеве вищу освіту більш привабливим. Деякі з 

університетів (можливо, більшість) будуть використовувати 

MOOCs для того що б скоротити свої витрати на персонал. 

 Без сумніву, більшість університетів буде розвивати 

поєднання локального і глобального змісту.  Також зазначимо, що 

для більшості країн, що розвиваються є тільки одна перешкода у 

використанні МООС - англійська мова. Дійсно, розуміння 

англійської мови є необхідною умовою вивчення переважної 

більшості МООС.  

 

 

13. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 

ДОРОСЛИХ 

Найдюк О. В., к. філол. Н. 
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Національний університет харчових технологій 

м. Київ 

 

Іноземні мови, так як комп’ютер чи авто, є невід’ємною 

частиною нашого життя і уявити існування без цих речей, як і без 

іноземної мови, просто неможливо. Ідеально було б вивчити 

необхідне один раз і користуватись цим усе життя, але з 

розвитком суспільства постійно виникає потреба у вивченні 

нового та вдосконаленні освоєного. Таким чином, актуальною 

постає проблема вивчення іноземних мов у дорослих. 

Г.Райзке, досліджуючи сучасну практику освіти дорослих у 

німецькомовних країнах, підкреслює, що надзвичайне значення 

глобалізації, усвідомлення представниками різних регіонів влас-

ної, в тому числі і мовної, ідентичності, міграції та потреби у бага-

томовності окремих мешканців Європи у приватній та професій-

ній сферах, позначилося і на організації навчання іноземних мов 

дорослого населення. Посилаючись на результати опитування по-

чинаючи з1980р. дослідник наголошує на тому, що помітна дина-

міка зростання попиту на вивчення іноземних мов [2,с.86]. У Ні-

меччині навчання іноземних мов дорослих відбувається на рівні 

публічних установ, заочного навчання, приватного сектору, 

установ при підприємствах та у профспілкових освітніх установах. 

Рамкові умови, в яких відбувається навчання іноземних мов 

дорослих, є різними. А. Рааш підкреслює з цього приводу, що саме 

ця різноманітність і є тією ознакою, що відрізняє іншомовну 
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освіту дорослих від шкільної, а серед аспектів, яких вона 

стосується, дослідник називає такі:  

1. Шкільний курс іноземної мови інтегрований у систему, 

що складається з комплексу навчальних дисциплін, які утворюють 

одне ціле. На відміну від шкільного курсу іноземної мови 

іншомовна освіта дорослих відокремлена від решти дисциплін 

(окрім тих закладів, навчання у яких організація навчального 

процесу аналогічна шкільному).  

2. Білінгвальне навчання або вивчення окремих предметів у 

рамках білінгвального навчання у системі освіти дорослих не 

практикується.  

3. Вивчення іноземних мов у межах шкільної освіти 

завершується складанням внутрішніх іспитів та отриманням 

документу, а у системі освіти дорослих існує сертифікація рівня 

знань, але вона відокремлена від закладу, який  пропонує курс 

навчання. Іспити складаються у незалежних центрах сертифікації 

знань.  

4. Навчання іноземних мов у системі освіти дорослих не 

спрямоване на їх оцінку.  

5. Ті, хто навчається у системі освіти дорослих, відрізняють-

ся за такими ознаками: працює за фахом, не працює або безро-

бітний; іноземна мова вивчається паралельно зі здійсненням про-

фесійних обов’язків, з навчанням у вузі або у школі; з власної 

ініціативи, з професійною або соціальною мотивацією; з мотива-

цією різного роду: прагнення інтегруватися у суспільство, отрима-
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ти кращу роботу, підвищити свій статус, для здійснення туристи-

них подорожей тощо. Гетерогенним є контингент у системі освіти 

дорослих і за такими критеріями як: вік, регіональна, соціальна 

приналежність, рівень базової освіти та її профіль, вибір мови, 

фахова спрямованість та зміст навчання, бажаний результат нав-

чання(досягнення певного рівня від А1 до С2), рівень обізнаності з 

технологіями навчання, здатність до самостійного навчання.  

6. Викладацький склад теж відрізняється гетерогенним 

характером, насамперед з огляду на рівень їх освіти та професі-

оналізму; обізнаність/необізнаність з новітніми технологіями нав-

чання; досвідчені, з багатим досвідом роботи у сфері освіти до-

рослих та ті, хто відносно недавно працює з дорослими; носії мови 

та ті, хто вивчав її як іноземну тощо. Всі ці фактори впливають і 

на стиль навчання. Такою ж різноманітністю відрізняються і 

заклади, що пропонують курси іноземних мов: комерційні закла-

ди, народні вищі школи, заклади, що пропонують підвищення 

кваліфікації вчителів, відрізняються кількісний склад групи, 

навчальні матеріали, що використовуються, мета, термін навчан-

ня, а також і організація навчального процесу[1, c. 219 – 220].  

Практичне втілення ідеї оптимізації навчання іноземних мов 

у системі освіти дорослих відбувається за активної участі 

інституцій різних країн Європи та світу. Заклади, що задіяні у 

сфері освіти дорослих, намагаються досягти гнучкості шляхом 

відповідної кваліфікації викладацького складу, і це є одним із 

дієвих засобів усунення недоліків. Народні вищі школи, в міру 
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своїх можливостей, інвестують значні кошти в організацію різного 

роду заходів з декваліфікації, профільної підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Приватні заклади, 

що пропонують курси іноземних мов, йдуть іншим шляхом. Вони 

відбирають і запрошують для співпраці на різних умовах тих 

фахівців, у яких виникає потреба в межах певних програм та для 

роботи з окремою цільовою групою.  

Вимоги до рівня іншомовної підготовки в освіті дорослих 

значно зросли, тож відчувається нагальна потреба у розробці 

нових концепцій іншомовної освіти дорослих, які здатні 

кардинально вплинути на ситуацію.  
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14. «АКТИВНІ» ЛЕКЦІЇ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, 

ОСОБЛИВОСТІ,ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В 

УКРАЇНСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ  

П’янкова О.В., к.е.н. 

НУХТ, м.Київ, Україна 

 

Нагальна потреба українського суспільства у змінах 

виявляється, перш за все, в розумінні необхідності підвищення 

доступності інформації, відкритості знань, можливості діалогу між 

представниками наукових шкіл та студентством. 

Вагомий внесок у розвиток активізації навчання належить 

зарубіжним та вітчизняним педагогам, психологам, науковцям 

вищої школи, на думку яких «активізація розумової діяльності 

студентів на лекціях досягається багатьма засобами: через між 

особистісні контакти, інтенсифікацію уваги, спрямований вплив 

на групові інтереси, авторитет, а останніми роками і через психо-

логічні особливості наочних і технічних засобів навчання» [2]. 

Проблематику активізації передачі знань, перетворення па-

сивних методів передачі інформації на активні досліджували на-

уково-педагогічні колективи Національного університету харчо-

вих технологій [1], Київського національного економічного уніве-

рситету [3], Міжрегіональної академії управління персоналом [2]. 

Сучасний студент не потребує класичного лектора-професо-

ра, котрий викладає матеріал за чітко сформованою програмою де-

сятирічної давнини. Молодь бажає спілкування з лектором-одно-
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думцем, лектором-опонентом, розуміння своєї ролі у дискусії, 

гнучкого підходу, варіативності, спільного пошуку прикладів, 

співпричетності у формуванні висновків, обговоренні результатів. 

Саме тому традиційна лекція втрачає свою особливу роль, 

хоча і залишається домінуючою формою викладу навчального 

матеріалу. За браком часу та / або через небажання «втрачати» час 

студенти все частіше обирають самостійне опанування підрника, 

підготовку з конспекту, онлайн-курс. 

Саме тому викладач, котрий бажає «повернути» студента до 

аудиторії, перетворює класичну лекцію на активний метод взаємо-

дії. Під впливом досвіду зарубіжних колег та мінливих потреб мо-

лоді в Україні набувають популяризації «активні» лекції [2-4], а 

саме: лекції-візуалізації; лекції-діалоги; проблемні лекції; лекції-

прес-конференції; лекції-дуети (бінарні лекції). 

Протягом останнього десятиріччя лекції-візуалізації стали 

традиційними для вітчизняних вищих навчальних закладів. Їх про-

ведення передбачає попередню підготовку візуалізуючих матеріа-

лів: рисунків, схем, діаграм, графіків, відео, фільмів. Останнім ча-

сом все більшого розповсюдження набуває підготовка конспектів 

лекцій та робочих зошитів з дисципліни, що містять основні 

поняття та полегшують сприйняття інформації під час лекцій. 

Лекція-діалог з монологу викладача, спрямованого на серед-

ньостатистичного пасивного слухача, перетворюється на діалог 

лектора з зацікавленою аудиторією. Даний вид лекції охоплює три 

складові: тезовий виклад матеріалу, формулювання викладачем 
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проблематики на підґрунті відповідей студентів на уточнюючі 

питання, обговорення висновків із залученням слухачів. 

На відміну від традиційної лекції активна проблемна лекція 

дозволяє одразу встановити, підтримувати та контролювати 

взаємовекторний вплив, а процес пізнання трансформується у 

пошук, студентське дослідження. Лекція починається нетривалим 

монологічним введенням, пропозицією дискусійних положень, 

поступово переходить у обговорення варіантів вирішення 

проблеми. Учасники вдало побудованої проблемної лекції за 

допомогою лектора-модератора за 7-10 хвилин до кінця заняття 

знаходять вірне рішення щодо розв’язання проблеми. 

Лекції-прес-конференції - рідкісний вид лекції для 

українського студентства. Для проведення залучаються кілька 

викладачів. На початку лекції протягом 2-3 хвилин слухачі мають 

поставити питання по темі. Далі викладач- ведучий систематизує 

питання та будує лекційне заняття на підґрунті відповідей. 

Розрізняють два види лекцій-прес-конференцій:  короткі відповіді 

на всі питання, в тому числі і додаткові, уточнюючі,  або цілісний 

послідовний виклад теми як узагальнений вигляд відповідей. 

Лекція-консультація відрізняється від лекції-прес-

конференції відсутністю у  запрошеного лектора-спеціаліста 

педагогічного досвіду, є одноразовим дійством, однак дозволяє 

більш активно використати специфічні знання доповідача. Даний 

вид занять є корисним при запрошенні до спілкування зі 

студентами економічних спеціальностей представників бізнесу. 
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Не менш цікавою є активізація слухачів шляхом провокації. 

Саме тут стануть у нагоді амбітність, потреба дискусії, 

необхідність опозиційності мислення, що є характерними для 

підростаючого покоління. Лекція-провокація передбачає 

повідомлення слухачам інформації про певну кількість помилок, 

котрі вони мають помітити та виправити. Дана форма подачі 

матеріалу має стимулюючу та контрольну функцію. За 10-15 

хвилин до завершення заняття починається обговорення помилок 

та хибних цитат, надаються вірні твердження та варіанти 

вирішення питань. Якщо студентами не були помічені всі 

помилки, викладач оголошує їх та обговорює разом з присутніми.  

Лекцію-провокацію рекомендовано проводити як підсумкову у 

змістовному модулі. Контроль дозволить оцінити рівень 

опанування попереднього матеріалу.  

Особливим видом лекційного заняття є лекції-дуети або 

бінарні лекції, що передбачають викладення матеріалу у вигляді 

діалогу двох педагогів. Студент перетворюється на активного 

глядача «лекційного шоу». Ця форма заняття є однією з 

найскладніших за підготовкою та проведенням, адже потребує 

розробки сценарію, вміння працювати у парі, імпровізувати, 

«тримати удар». Необхідно відзначити, що сама тема лекції має 

містити суперечності, бути складною, передбачати різні підходи, 

точки зору. 

Педагоги та психологи відзначають, що бінарна лекція, на 

відміну від традиційної, стимулює високу активність студентів, 
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збільшує обсяг сприйняття викладеного матеріалу за рахунок 

зміни акцентів на доповідачах, формує у студентів навики ведення 

професійної дискусії. 

На основі викладеного вище доцільно відзначити, що 

молодь потребує пожвавлення навчального процесу через 

поєднання пасивного аудиторного сприйняття лектора та 

індивідуальної активності студента. Активні форми навчання 

перетворюються на домінуючі, оскільки студентство все більше 

потребує не «чистої теорії», а розуміння практичного застосування 

набутого у обраній професії. Саме інтенсивність взаємодії 

учасників навчального процесу сприяє полегшенню опанування 

знань, стимулює пізнавальну діяльність, формує дослідницькі 

навички. 
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15. МЕТОД ПРОЕКТІВ І ПРОЕКТНЕ НАВЧАННЯ: 

ЛІНГВОМЕТОДИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ НОМІНАЦІЙ 

Романенко Ю.О., к. пед. н.  

Національний педагогічний університет 

Ім. Михайла Драгоманова, м. Київ 

 

Сучасний комплекс методичних інновацій дає вчителеві 

змогу якнайефективніше організувати навчальну діяльність, 

враховуючи потреби учнів, суспільні запити і національну освітню 

доктрину. Водночас така множинність методів, технологій, 

підходів і концепцій спричиняє істотні труднощі з їх вибором, а 

часто і власне з визначенням. Організований Інститутом 

педагогіки НАПН України у 2013 році круглий стіл був 

присвячений проблемі термінологічного означення таких понять, 

як метод, прийом, технологія і форма навчання. З-поміж основних 

проблем було названо довільне вживання, ототожнення, 

сплутування цих наукових термінів [1, с.13]. Тому поставивши за 

мету дослідити суть проектної діяльності як лінгвометодичної 

категорії, визначити її місце в системі провідних педагогічних 

інновацій, маємо почати саме з визначення основних термінів.  
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Проаналізовані наукові розвідки дидактиків і вчителів-

практиків засвідчують, що термін метод проектів, використо-

вується у значенні власне методу, технології, форми і виду 

навчання (метод – Г. Ващенко, І. Гашенко, І. Савіч; технологія – Г. 

Ісаєва, С. Сисоєва, В. Нищета, форма – С. Сисоєва, І. Гашенко, 

І. Савіч, Г. Пастущак, вид навчання – Г. Ісаєва). 

У контексті наявних різнотлумачень методу проектів 

видається раціональною спроба потрактування цього терміна, 

зроблена зарубіжними дидактиками: «Насправді метод проектів 

може бути індивідуальним або груповим, та якщо це метод, то він 

передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, 

які дають змогу розв’язати певну проблему в результаті 

самостійної діяльності учнів з обов’язковою презентацією цих 

результатів» [8, с.67]. Власне саме в такий спосіб (постановка 

конкретної навчальної  проблеми, самостійна робота над нею, 

презентація результатів, оцінювання та обговорення їх) метод 

проектів здебільшого практикують у сучасній школі. Однак «якщо 

ж говорити про метод проектів як про педагогічну технологію, то 

ця технологія охоплює сукупність дослідницьких, пошукових, 

проблемних методів, творчих за своєю суттю» [8, с. 67]. У цьому 

разі метод проектів доцільніше номінувати як «проектне 

навчання» [9, с. 16] або «навчальне проектування» [10, с. 148], аби 

запобігти сплутуванню термінів на позначення власне методу і 

технології. Відтепер у пропонованій розвідці послуговуватиме-

мося саме такими визначеннями. Метод проектів – це «організація 
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навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі 

планування й виконання практичних завдань-проектів» [11, с. 

205]. Як засвідчує досвід науковців і вчителів, цей метод є вельми 

актуальним для сучасних інноваційних технологій, зокрема таких: 

особистісно зорієнтоване навчання, інтегроване навчання, життєве 

проектування, дослідницьке навчання, компетентнісне навчання. 

Аналіз учительських розробок уроків, надрукованих у 

фахових виданнях для вчителів-словесників, засвідчує, що метод 

проектів стає дедалі популярнішим. Водночас існує низка 

проблем, пов’язаних із його впровадженням у шкільну методику. 

По-перше, часто проектами називають інші методи роботи на 

уроці: дискусія, колективне обговорення, інтерактивна вправа 

(комунікативний проект), добірка тренувальних вправ з 

орфографії (правописний проект), реферат, доповідь, учнівське 

повідомлення (інформаційний проект) тощо. По-друге, 

приділяючи значну увагу організаційним і підготовчим 

компонентам проектної діяльності, вчителі оминають етап 

реалізації, побіжно означуючи його загальними фразами «Учні 

презентують результати роботи», «Виступи учнів» і т.п. По-третє, 

більшість учителів у своїх розробках ігнорують або лише 

формально зазначають такий важливий етап проектування як 

мотивацію діяльності, на якому наголошували ще засновники 

проектної технології Дж.Дьюї та В.Х.Кілпатрик: «надзвичайно 

важливо було показати дитині її особисту зацікавленість у 

здобутті знань, де і яким чином вони можуть їй знадобитись у 
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житті» [10, с. 148]. По-четверте, така основна ознака проекту, як 

проблемність часто не береться до уваги і тоді будь-яке учнівське 

повідомлення (нерідко просто механічно видобуте з інтернету й 

озвучене на уроці) кваліфікується як інформаційний проект, хоч 

для цього немає жодних підстав. Вивчений стан проблеми 

спонукав зробити спробу описати основні характеристики методу 

проектів як способу організації навчальної діяльності учнів на 

уроках української мови: мотивованість – визначення прозорої 

мотивації учня; проблемність – наявність суперечності, проблеми, 

конфлікту, труднощів тощо, розв’язання або подолання яких є 

метою проектної діяльності; самостійність – високій ступінь 

автономності учнівської роботи, новизна і оригінальність 

виконання; презентативність – гарантований результат, продукт 

діяльності, який можна оцінити, його вартісність; поліко-

мпонентність – метод проектів становить сукупність прийомів, 

форм і видів роботи: на етапах планування, підготовки, 

представлення та обговорення проекту. 

Коли ж йдеться про технологію проектного навчання, 

найперше потрібно зазначити категорійні ознаки цього 

методичного поняття, спираючись на які можна кваліфікувати 

проектне навчання як технологію, а саме: - неможливість заміни 

або усунення елементів; - гарантованість отриманих результатів; - 

комплексність результату, який складається зі знань про світ і 

способи діяльності, досвіду практичної та інтелектуальної 
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діяльності та досвіду емоційного ставлення до дійсності; - опертя 

на конкретний підхід [9, с. 16]. 

З огляду на історичний досвід застосування цієї технології і 

сучасний науково-методичний контекст, її відродження в укра-

їнській лінгводидактиці має взяти до уваги низку застережень. По-

перше, враховуючи невтішний вислід застосування проектної 

діяльності в освітньому процесі радянської школи, нині у процесі 

використання проектів у шкільній практиці маємо подбати про 

додержання балансу між теоретичним і практичним компонентами 

проектування. Ще відомий український педагог Г. Ващенко сфор-

мулював рекомендації щодо застосування проектного методу у 

шкільній практиці: «Зв’язуючи торію з практикою, слід в процесі 

навчання уникати однобокого практицизму й головну увагу звер-

тати на вироблення в учнів наукового світогляду й ґрунтовних 

знань та розвитку здібностей логічного мислення» [2, с.350]. 

Водночас учений обстоював думку про те, що теоретичні знання з 

опертям на практичний досвід виконання певної роботи значно 

цінніші і ліпше засвоюються. Отже, ухил проектної діяльності у 

бік теорії віддаляє шкільну освіти від життєвих потреб учнів і 

суспільних вимог часу. Домінування ж прагматичного нівелює на-

уково-дослідницькі витоки у шкільній освіті. «Таким чином, суть 

проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проб-

лем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та че-

рез проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або 
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цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних 

знань» [10, с.150]. 

По-друге, навіть зважаючи на всі переваги й універсальність 

проектної технології, не слід кваліфікувати її як такий собі 

методичний феномен, який може замінити решту методів і форм 

роботи. Попри те, що є істотна кількість типів проектів 

(дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, практико-

зорієнтовані), ефективно застосовувати їх у складі технології 

видається можливим тільки тоді, коли буде забезпечено умови 

реалізації їх, а саме: вільне переміщення дітей у класі, невелика 

кількість дітей на одного вчителя, устаткування і засоби для 

представлення і реалізації проектів, належна професійна 

підготовка вчителя. Додаймо таку вимогу до впровадження 

технології, як спеціальні навчальний план, програму, підручники й 

посібники, і самоочевидно, що повносиле використання 

навчального проектування у шкільній мовній освіті на рівні 

технології – це поки що перспектива. Реально ж маємо справу з 

реалізацією елементів технології проектного навчання під час 

вивчення окремих мовних чи мовленнєвих тем або, частіше, в 

позакласній роботі.  

По-третє слід критично ставитися до кваліфікування методів 

і форм організації навчальної діяльності. А для цього потрібно 

усвідомити і визначити чітку межу між традиційним видом роботи 

і його трансформацією у проектну діяльність. Скажімо, коли 

підготовку тематичної стіннівки вважати колективним творчим 
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завданням, а за якого методичного і змістового наповнення цей 

вид учнівської роботи кваліфікуємо як проект. Це питання буде 

перспективою роботи над дослідженням методу проектів і 

технології проектного навчання в процесі вивчення української 

мови у школі.  
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16. ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Сахненко А. С., аспірант 

Національний університет харчових технологій 

 

Поглянувши на історію дистанційної освіти під певним 

кутом, можна побачити, що успіхи, досягнуті в процесі її розвитку 

належать до декількох поколінь. Першим таким «поколінням» 
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став написаний від руки і друкований матеріал. Протягом багатьох 

століть для передачі інформації використовувалися рукописи, але 

з появою книгодрукування з'явилася можливість випуску 

недорогих підручників. З середини XIX століття доставка 

навчальних матеріалів стала здійснюватися за допомогою 

розгалудженої залізничної системи, а також швидких і 

економічних державних поштових служб. З винаходом радіо в 20-і 

роки XX століття з'явилися Радіокурси, які іноді доповнювалися 

друкованими матеріалами або аудиторними заняттями. А вже в 

50-х роках розвиток отримали телевізійні курси.  

Початок «другого покоління» пов'язаний із відкриттям 

університету у Великобританії в 1969 році. Саме тоді вперше в 

дистанційній освіті стали застосовувати комплексний підхід до 

навчання. Було розроблено велику кількість високоякісних 

посібників, які призначалися спеціально для дистанційного 

навчання, одностороння взаємодія університету із студентами 

здійснювалося як через друкований матеріал, так і за рахунок 

радіо- і телепередач. Двостороння ж взаємодія здійснювалась за 

допомогою очних консультацій, короткострокових курсів і, 

звичайно ж, листування. Така модель була досить дорога на 

підготовчому етапі, але зі створенням всіх потрібних матеріалів та 

програм на навчання кожного нового студента, програма вже не 

вимагала таких витрат.  

На активному використанні комунікаційних та інфор-

маційних технологій базується «трете покоління» дистанційної 
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освіти. З появою цих технологій з'явилися нові можливості для 

двостороннього зв'язку як у синхронному (відео- або аудіографічні 

конференції), так і в асинхронному режимі (електронна пошта, 

Інтернет, телеконференції). Всі ці методи навчання можуть бути 

застосовані як у доповненні до курсів першого і другого поколін-

ня, так і використовуватися самостійно, але в будь-якому випадку 

дозволяють істотно полегшити взаємодію наставника й учня [1]. 

Історія розвитку дистанційного навчання продемонструвала 

абсолютну гнучкість і відповідність мінливим тенденціям потреб 

суспільства, тому з появою нових технологій змінювалися і 

способи організації дистанційного навчання. Система 

дистанційного навчання продовжує стрімко розвиватися. Велика 

кількість навчальних закладів, підприємств, державних 

організацій впроваджують у навчальний процес технології 

дистанційного навчання. 

На розвиток дистанційної освіти впливають різні фактори: 

збільшення державних асигнувань, поява засобів дистанційної 

освіти другого покоління, зусилля, спрямовані на поширення 

вищої освіти, зміна характеру робочої сили, адже, прагнучи до 

поліпшення кар'єрних можливостей, люди отримують другу освіту 

або підвищують свою кваліфікацію і дистанційна освіта, 

безумовно, є виходом у такій ситуації.  

Залучення держави в планування розвитку вищої освіти - 

явище досить нове, тому до середини XX століття зусилля були 

спрямовані на отримання населенням середньої освіти. До 
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середини 60-х років ця проблема була вирішена в більшості країн і 

з цього часу стала підвищуватися доступність вищої освіти для 

широких мас. Саме дистанційна освіта стала способом надати 

освітні послуги широкому колу людей, які бажають навчатися, але 

не мають можливості для навчання в традиційній формі [1]. 

Сучасна дистанційна освіта базується на активному застосу-

ванні інформаційних і комунікаційних технологій при цьому не 

виключає використання засобів навчання попередніх етапів. 

В цілому, розвиток світового ринку дистанційного навчання 

продовжує йти досить активно, чому сприяє з одного боку 

підвищення попиту на освітні послуги, а з іншого боку - розвиток 

власне інформаційних технологій, зростання інтернет-аудиторії. 

Крім того, людям з високим рівнем самомотивації 

дистанційна освіта дозволяє робити унікальний освітній трек, що 

залежить від швидкості сприйняття інформації студентом. Це 

усуває недолік традиційної очної групової форми освіти, в якій 

студенти з різною швидкістю сприйняття відчувають себе 

незатишно: одні втрачають час, бо вже у всьому розібралися, другі 

не встигають за середньою швидкістю і втрачають мотивацію. 

У 2000 році Міністерство освіти і науки України затвердило 

«Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україн», яка 

передбачає створення в країні системи освіти, забезпечує 

розширення кола споживачів освітніх послуг, реалізацію системи 

безперервної освіти «протягом усього життя» та індивідуалізацію 

навчання при масовості освіти [2]. 
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  Крім того, створення Українського центру дистанційної 

освіти на основі Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» дозволило проводити в 

Україні курси навчання для викладачів вищих навчальних 

закладів, розробників дистанційних курсів та укладати договори з 

вузами про співробітництво з метою координації створення 

системи дистанційного освіти в Україні. 

Розвиток дистанційного освітньої системи в Україні повинен 

призвести до: 

- появи нових можливостей для оновлення змісту навчання 

та методів викладання дисциплін і розповсюдження знань; 

- розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації 

можливості її одержання для великої кількості молодих людей, 

включаючи тих, хто не може навчатися у вищих навчальних 

закладах з традиційними формами через відсутність фінансових 

або фізичних можливостей, професійної зайнятості, віддаленості 

від великих міст, престижних навчальних закладів і т.п. реалізації 

системи безперервної освіти "через все життя", включаючи 

середню, довузівську, вищу та післядипломне навчання при 

масовості освіти. 

Для досягнення зазначених результатів необхідно швидкими 

темпами розвивати дистанційну освіту, запровадження якої в 

Україні передбачено Національною програмою інформатизації.  

Важливим фактором є те, що дистанційне навчання вимагає 

від викладачів певної перебудови і пристосування до нової 
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реальності. Стаючи учасниками навчального процесу 

електронного навчання, студенти та викладачі в першу чергу 

стикаються з необхідністю певних стартових знань для роботи. 

Учасникам електронного навчання необхідні знання про 

організацію навчального процесу, основних видах навчально-

пізнавальної діяльності, формах і методах контролю в e-learning. 

Іншими словами, навчання в інформаційно-освітньому середовищі 

висуває додаткові вимоги до інформаційної та методичної 

культури викладачів і учнів. 

Побудова і використання інформаційно-освітнього 

середовища навчального закладу буде мати ефект тільки в разі 

формування відповідної готовності професорсько-викладацького 

складу до професійного використання інформаційних засобів. 

Тому необхідно формування психологічної готовності 

педагогічних кадрів та адміністрації навчальних закладів до 

діяльності з використанням інформаційного середовища, навчання 

педагогів, учнів і співробітників оперуванню з інформаційними 

ресурсами, навчання фахівців, що забезпечують функціонування 

окремих компонентів, організація обміну досвідом, проведення 

конференцій, присвячених розробці та експлуатації середовища в 

умовах сучасної системи освіти, оснащення навчальних закладів 

необхідною технічною базою.  

Розвиток інформаційних технологій і перспектива створення 

широкосмугових цифрових мереж інтегрального обслуговування, 

в перспективі дозволить освоїти не тільки такі форми навчання як 
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лекції та семінари, а й лабораторні роботи на реальному 

обладнанні за допомогою віддаленого доступу [4,5].  

Дистанційна форма навчання неминуче спричинить 

розвиток нових форм навчання на своїй власній основі. Таким 

чином, дистанційне навчання з розвитком інформаційних 

технологій призведе і до зміни самої вузівської освіти, і це 

важливо зрозуміти на самому початку процесу змін.  

У дистанційної освіти, безсумнівно, величезний потенціал 

для розвитку на довгі роки вперед. 
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17. ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН «БЕЗПЕКА 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» ТА «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» 

Слободян О.П., к. т. н., 

Нещадим Л.П., ст. викладач, 

Заєць В.А., ст. викладач, 

Іжевська Д.А., магістрант 

Національний університет харчових технологій 

 

Вища школа України перебуває у стадії реформування. Це 

обумовило пошук нових форм та технологій навчання. 

Впровадження у навчання принципів Болонського процесу 

передбачає скорочення обсягу аудиторних занять, тому засвоєння 

матеріалу доречно виносити на лекційні та практичні заняття з 

використанням активних методів навчання. 

Активні методи навчання стимулюють пізнавальну 

активність і самостійність студентів, створюють комфортні умови 

навчання, спонукають студента до взаємодії у процесі навчання 

студентів та викладача. 

При вивченні дисциплін «Безпека життєдіяльності» та 

«Цивільний захист» використовують активні методи навчання такі 

як: дискусії, ділові ігри, диспути, семінари – бесіди, аналіз 

конкретних ситуацій, конференції. Інтерес у студентів викликають 

такі методи проведення занять як дискусії, диспути, на яких 
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розглядаються як теоретичні питання, так і обговорюються 

проблеми практичної діяльності. 

Сьогодні важливим при вивченні дисциплін «Безпека 

життєдіяльності» та «Цивільний захист» є обговорення ситуацій, 

що склалися на Україні. Події останніх місяців показали, що ми 

живемо у світі, де ні в чому не можна бути впевненим. Такі 

заняття сприяють поглибленню вивчення надзвичайних ситуацій, 

що можуть виникати, прогнозувати можливість їхнього впливу на 

людину, на життєдіяльність суспільства та оточуюче середовище в 

цілому, умінню застосовувати зособи та заходи захисту від дії 

вражаючих факторів. 

Лекція – діалог складається з основних етапів:  

- передбачає постановлення проблеми перед 

аудиторією, визначенні кола питань, які будуть обговорені; 

- пошук шляхів вирішення цього завдання, навчає 

критично мислити, приймати продумані рішення; 

- застосування знань на практиці; 

- формулювання висновків, вироблених у ході дискусій. 

Активізації пізнавального процесу у студентів сприяє і 

самостійна робота студентів, наприклад написання рефератів, які 

обговорюються у групі. Це дає змогу залучити до дискусії 

максимальну кількість студентів, аналізувати поставлені 

проблеми, використовувати різні джерела літератури. Читання 

лекцій, проведення практичних занять або семінарів 

супроводжується комплексним забезпеченням навчального 
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процесу технічними засобами навчання, навчально – методичною 

літературою, демонстрацією діючих моделей. 

Активні методи навчання створюють атмосферу пошуку, 

особистісне прийняття рішень, підвищують і розвивають процес 

навчання, загострюють інтерес до сприймання навчального 

матеріалу. 
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18. ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В 

АСПЕКТІ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ 

 

Л. В. Юрчук , ст. викл. 

Л.П. Яненко, ст. викл. 

Національний університет харчових технологій 

 

За останні роки маємо певні зміни у технологіях навчання 

іноземним мовам як відповідь на значне посилення вимог до 
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мовної компетенції. Досконале знання мови є важливим 

інструментом як для успішного міжнародного спілкування, так і 

для швидкого трансферу новітніх технологій. Тому в процесі 

навчання все більша увага зосереджується на розвитку компе-

тентності, на необхідність більшого заглиблення у культуру і 

світогляд людей, рідна мова яких вивчається. Для вирішення 

центральних проблем викладання іноземних мов, таких як питання 

визначення цілей та відповідного змісту навчання, найбільш 

ефективним є ідея про навчання не тільки безпосередньо мові та 

іноземній культурі в самому широкому сенсі слова, але також 

викладання іноземних соціокультурних знань, розвиток розуміння 

лінгвістичної тотожності та світогляду іноземною мовою, 

розвитку соціокультурної компетенції, розвитку відчуття мови. Це 

показує, що при підготовці учасника міжкультурної комунікації, 

для успішного вивчання іноземної мови та культури, особливу 

увагу слід приділити розвитку особистісної готовності студента до 

діалогу культур, тобто взаєморозуміння між народами [1]. 

На основі наукових результатів прагмалінгвістики та беручи 

до уваги посилення статусу іноземної мови як засобу спілкування 

і розуміння у міжнародній спільноті, підкреслюємо необхідність 

посилення прагматичних аспектів вивчення мов. Мовна підготов-

ка майбутніх фахівців у технічному університеті неможлива без їх 

всебічного розвитку. У цьому контексті справедливо говорити про 

розвиваюче навчання як засіб загального когнітивного збагачення 

та розвитку кожного студента. Дійсно, підготовка сучасного 
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професіонала, який відповідає вимогам сьогодення і майбутнього, 

вимагає формування у студентів потреби не лише вивчення 

іноземної мови, але і розвитку ключових компетенцій, що 

дозволить їм поліпшити як свою мову так і професійний рівень, 

тобто поліпшити їх загальну компетенцію. 

У сучасних методиках розвиваюче навчання розглядається 

як загальний принцип вивчення іноземної мови [2,3,4]. Успішне 

навчання спеціаліста неможливе без його всебічного розвитку 

засобами різних академічних дисциплін, включаючи іноземну 

мову. Розвиваюче навчання є процесом, у якому велика увага 

приділяється інтелектуальному розвитку, спрямованому на 

формування знань як організованої системи.  В процесі 

розвиваючого навчання відбувається збагачення знань учня, 

розвиток усіх сторін його особистості. Ключовим моментом 

розвиваючого навчання є діяльнісний підхід для реалізації 

принципу саморозвитку та розкриття творчого потенціалу 

студентів з урахуванням специфіки іноземної мови.  Тому система 

нашої освіти повинна забезпечити слухачів не тільки засвоєнням 

основ спілкування за допомогою іноземної мови, але і долучити їх 

до духовних і культурних цінностей народу, що є носієм цієї мови, 

до його наукових досягнень і основ міжкультурної комунікації. 

При цьому, у процесі вивчення іноземної мови повинні 

враховуватися індивідуальні здібності кожного студента. 

Можливості іноземних мов для розвитку та виховання людини до 

теперішнього часу не вивчені до кінця. Вивчення іноземної мови 



473 
 

закладає основу для  мовленнєвої діяльності як потужного 

додаткового засобу розширення інтелектуальних горизонтів 

студентів, підвищує їх знання про структуру їх рідної мови, 

допомагає краще зрозуміти основи людського спілкування, сприяє 

вихованню моральних якостей. Розвиваюче навчання, як принцип 

вивчення іноземної мови, формує особистість студента, що в свою 

чергу, забезпечує відповідальне ставлення до знань, послідовність 

і наполегливість у освітній діяльності, успіх принципу 

безперервної освіти. 

Процес навчання іноземній мові у ВНЗ має надати студенту 

не тільки знання відповідної професійної термінології, але він 

також має бути введений у світ духовних цінностей світової 

культури. Сьогодні головним рушієм є всебічно освічена людина, 

її інтелект, філософія, освіта, мораль та звичаї. «Основні проблеми 

людства будуть вирішуватися не в економічній або політичній 

сферах, а в сфері культури», - пише К. Колін. Таким чином, 

розвиваюче навчання іноземній мові спрямоване на підвищення 

міжкультурної комунікації студента, розширення горизонту його 

знань, формування сучасного світогляду майбутнього фахівця, 

забезпечення неперервності у формуванні мовних вмінь та усних 

навичок. При цьому в процесі навчання проводиться 

цілеспрямована робота щодо формування когнітивних здібностей 

та пізнавальних потреб студентів. 

Важливе значення у розвиваючому навчанні має організація 

і підбір навчального матеріалу. Завдання з іноземної мови потріб-
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но наблизити до потреб забезпечення пристойного спілкування в 

соціокультурній і професійній сферах. Кожна нова тема, нове 

завдання базується на основі вже пройденого матеріалу, забезпе-

чуючи розширення лексико-граматичних знань і тим самим сприя-

ючи вдосконаленню мовних навичок. Завдання з кожної теми по-

винні бути сформульовані так, щоб вони викликали активний 

розумовий процес: порівняння, синтез, аналіз, тобто розвивали 

критичне мислення. На основі критичного мислення студент 

формує власне бачення проблеми, виражає свою позицію. Тексти і 

приклади діалогічного мовлення мають бути аутентичними. 

Навчання іноземній мові у немовному університеті вимагає 

широкого знайомства студентів з культурою народу - носія даної 

мови, тобто з його лінгвокультурою. До лінгвокультури відносимо 

певні знання з відповідного країнознавства та оволодіння іномов-

ною комунікативною компетенцією. Разом з тим, звертаючись до 

іншої культури, той, хто вивчає іноземну мову має бути носієм 

своєї культури. Його фонові знання збагачуються і зростають. Це 

поняття є складовою частиною сприйняття світу. Фонові знання 

включають в себе ключові слова з проблеми, організовані так, щоб 

студенти змогли вільно орієнтуватися в ній. Для цього потрібна 

інформація про відповідні відомості та факти, дати і цифри. 

При цьому, певною мірою студент, як фізична особа, стає 

носієм світової культури. Переважним видом мовленнєвої 

діяльності є розмовна мова. На даному етапі відбувається 

активація лексико-граматичного матеріалу, необхідного для 
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соціально-культурного спілкування з носіями різних культур і 

мов. Через ідіоми та приказки, які живуть в мові і несуть відбитки 

культури, історії, способу життя і думки відбувається знайомство 

з менталітетом людей певної країни, що є одним з напрямів 

розвиваючого навчання. На заняттях з іноземної мови розвиваюче 

навчання також реалізується через ролеві ігри, через пошук 

інформації в Інтернеті тощо [5,6,7]. 

Взагалі, якщо навчання призводить до розвитку пізнаваль-

них, творчих можливостей людини, то його можна вважати роз-

виваючим навчанням, тобто навчанням, при якому спеціальними 

засобами проводиться цілеспрямована робота щодо розвитку 

когнітивних здібностей та пізнавальних потреб студентів у про-

цесі навчання. Однак навчання студентів самому процесу мислен-

ня, його загальним засобам повинно відбуватися і розвиватися у 

процесі засвоєння та застосування знань, у реальних діях. Прин-

цип розвиваючого навчання став особливо актуальним останнім 

часом через зростання наукових знань. Студенти не в змозі запа-

м'ятати всю необхідну інформацію. Тому дуже важливо навчити 

студентів працювати самостійно, швидко знаходити потрібні нові 

знання та здобувати навички. Таким чином, завдання навчити 

самостійно вчитися включає в себе розвиток навичок самостійного 

мислення, творчого застосування набутих знань на практиці. 

Розвиваюче навчання включає в себе використання пробле-

много типу навчання та його  основних технологій, таких як про-

блемні бесіди, формування проблемних задач, проблемне викла-
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дання, створення проблемних ситуацій [6]. Проблемне навчання 

включає використання в навчальному процесі цільових пошуко-

вих дій. Це значно підвищує мотивацію вивчення іноземної мови. 

Досвід показав, що мотивація, інтерес, потреба у навчанні є основ-

ними і необхідними умовами навчання, фундаментом, на якому 

виникають, фіксуються і розвиваються знання, навички та практи-

чний досвід студентів. Важливо використовувати у процесі вивче-

ння іноземної мови різні методи проблемного навчання, створю-

вати під час занять спеціально організовані проблемні ситуації. 

Основою використання проблемних задач є розрізнення 

репродуктивних, тобто шаблонних, і продуктивних творчих 

компонентів розумової діяльності. Якщо перші озброюють 

студентів певними знаннями, уміннями і навичками, то другі 

можна застосовувати для гнучкого вирішення нових завдань. Для 

успіху продуктивного мислення потрібен міцний фундамент — 

знання та навички, які люди можуть творчо використовувати за 

інтелектуальних труднощів, тобто коли стикаються із задачами 

проблемного характеру. Співвідношення репродуктивного і 

продуктивного компонентів у процесі навчання змінюється і 

характеризується діалектичністю [8,9]. Потрібно відзначити, що, 

якщо під час початкової стадії вивчення відсоток продуктивних 

завдань повинен бути досить великий, то у подальшому на 

передній край виходять творчі завдання, які вимагають розкриття 

самостійних можливостей, творчого застосування власного 
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мислення для вирішення спеціально підібраних і вбудованих у 

навчальну систему завдань. 

Широке застосування на заняттях з іноземної мови 

проблемних ситуацій сприяє розвитку мовнорозумової діяльності 

студентів [10,11]. Як один з видів проблемного навчання, вони  

спонукають до активних мовних дій, провокують розвиток 

продуктивної і творчої мови. Це пов'язано з тим, що у проблемних 

мовних ситуаціях достеменно невідомо або предмет дії, або засіб 

дії. Більш складні проблемні мовні ситуації можуть бути створені 

за допомогою тез виступів для обговорення. 

При розвиваючому навчанні також широко вико-

ристовується проблемний виклад навчального матеріалу. Формою 

реалізації цього засобу є об'єднання проблемної бесіди з 

проблемним завданням. При подальшому вивченні фахових 

дисциплін дедалі більше уваги слід приділяти завданням, 

пов'язаним з використанням активної розумової діяльності 

студентів. Самостійне формулювання нових цілей, орієнтація в 

потрібних умовах їх досягнення, вибір відповідні засобів і 

способів вирішення завдання є тими ланками інтелектуальної 

діяльності, які надають навчальному процесу продуктивний, 

творчий характер. Досвід викладання іноземної мови свідчить, що 

у більшості викладачів наявний набір учбових задач, які містять 

елементи реальності і вимагають посилення інтелектуальної 

діяльності студентів.  Як правило, такі завдання можуть бути 

розроблені, якщо ви правильно визначили мету, яку ви хочете 
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досягти, знаєте, які засоби повинні бути використані, і, нарешті, 

визначили спосіб дій для вирішення цього завдання. 

Слід зазначити, що розвиваюче навчання, яке стимулює 

психічну і мовленнєву діяльності, яке генерує механізми та 

навички мислення і сприяє досягненню цілей розвитку, повинне  

використовуватися із врахуванням  освітнього рівня студентів та 

їх реальних знань. Наприклад, не слід говорити зі студентам про їх 

плани на майбутнє, якщо вони не знають правил використання 

форми слів іноземної мови у майбутньому часі. Таким чином, 

процес викладання іншомовної мовленнєвої компетенції з точки 

зору розвитку освіти є формування гармонійно розвиненої творчої 

особистості, здатної логічно мислити, щоб знайти рішення у 

різних ситуаціях. Такі студенти можуть систематизувати, 

організувати та накопичувати знання, здатні до високої 

самосвідомості, саморозвитку, самокорегування. Розвиваюче 

навчання робить суттєвий внесок у формування і розвиток 

навичок спілкування іноземною мовою, розширює світогляд 

студентів, поглиблює знання структури мови, стимулює їх 

розвиток і самоудосконалення. 

Використання на заняттях з іноземної мови технології 

розвиваючого навчання  покращує мовну діяльності студентів, 

даючи студентам більше комунікативної свободи, розвиває 

здатність самостійно мислити і творчо застосовувати отримані 

знання в практичній діяльності, активізує пізнавальну здатність 
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студентів, розвиває у студентів самостійність у використанні 

іноземної мови, надає цьому творчу направленість. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бондарчук Ю. та ін. Удосконалення форм і методів 

навчання відповідно до вимог Болонського процесу. – К.: Вища 

школа, 2005 

2. Бурденюк  Г. Роль мультилингвальной языковой 

личности в процессе изучения второго иностраннного язика – 

Analele Stiintifice ale Institului de Stat de Instruire Continua, Vol. 1-  

Кишинев, 2006 – 4с. 

3. Вергасов  В.М. Активизация познавательной 

деятельности студентов в Высшей школе.- Изд. Второе, Киев: 

Высшая школа, 1985 

4. Вієвська М., Красовська Л. Концептуальні аспекти 

формування сучасного спеціаліста. – К.: Вища школа, 2002 

5. Витлин Ж.Л. Эволюция методов обучения иностранным 

языкам в XX веке. // Иностран. языки в школе.- 2001.- №2- 26 с. 

6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения/ 

В.В.Давыдов. – М.: Интор, 1996 – 544с . 

7. Колин К. Информационная глобализация общества и 

гуманитарная революция./ К.Колин// Alma mater. – 2002.- №8 

8. Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные  аспекты 

речевого общения // ИЯШ.- 1985. -№ 1-24-27с. 

9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность - 

М.,1975 



480 
 

 10.Махмутов М.И. Организация  проблемного обучения. – 

М.: Педагогика, 1977. 

11. Яворська С. Методичні пошуки і знахідки на початку XX 

століття. – К.: Вища школа, 2004 

 



481 
 

Програма конференції 

 

17 березня  2015 р. 

9.00  –  10.00 реєстрація учасників конференції  (хол корпусу А) 

10.00 – 12.00 пленарне засідання.  (ауд. В-401) 

12.00 – 13.00 перерва 

13.00 – 15.30 робота секцій 

15.30 – 16.00 перерва 

 

16.00 – 17.30 робота секцій  

  

Аудиторія в-205 

 

Секція 1. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КЕЙС–СТАДІ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Секія 4. АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ 

НАВЧАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

 

Аудиторія В -212 

 

Секція 2. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

Секція 3. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
 



482 
 

 

18 березня 2015 р. 

Аудиторія В-401 

10.00 – 14.00 – Круглий стіл  

«Набуття професійних компетенцій за допомогою 

імплементації сучасних технологій навчання у 

навчальний процес»  

14.00 – підведення підсумків    
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