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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

20 травня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

відбулася Міжнародна науково-практична конференція з онлайн-трансляцією: 

«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи. 

Мета проведення заходу: наукова комунікація щодо інноваційних 

моделей розвитку науково-методичної компетентності педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, науково-

методичного супроводу інноваційної діяльності педагогів. 

Коло питань Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією: 

1. Поняття науково-методичної компетентності педагога в сучасній теорії 

і практиці. 

2. Розвитокнауково-методичної компетентностіпедагогів в умовах 

суспільних та освітніх викликів. 

3. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти. 

4. Зарубіжний досвід розвитку науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників шляхом формальної, неформальної та інформальної 

освіти. 

5. Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як 

показник рівня науково-методичної компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. 

6. Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в сучасних 

умовах. 

7. Застосування можливостей відкритого освітнього середовища для 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів. 
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Тематика конференції об’єднала представників із шести країн (Польща, 

Болгарія, Німеччина, Грузія, Молдова та Індія) та 22 областей України. Участь у 

науковому зібранні взяли педагогічні, науково-педагогічні працівники, 

докторанти, аспіранти, здобувачі освіти, керівники закладів освіти, 

представники ОТГ, ключові стейкхолдери.  

Було подано 620 заявок, зареєстровано під час онлайн-трансляції понад 952 

перегляди (канал YouTube БІНПО 

https://www.youtube.com/watch?v=fGQpItUgMko). 

Під час конференції працювало 15 спікерів. 

Модераторами конференції були Кулішов Володимир Сергійович, доцент 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат 

педагогічних наук та Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. заступника 

директора з навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти. 

Із вітальним словом до учасників Міжнародної конференції і побажанням 

плідної творчої співпраці звернулась: Вікторія Сидоренко, директорка 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка 

педагогічних наук, професорка. Тема доповіді: «Компетентнісно орієнтовані 

моделі професійного розвитку педагогів професійної і фахової передвищої 

освіти: досвід, проблеми, перспективи». 

Відкрила Міжнародну конференцію Наталія Муранова, т.в.о. ректора 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», проректор з науково-педагогічної, 

освітньої роботи та міжнародних зв’язків, докторка педагогічних наук, 

професорка. Наталія Петрівна окреслила шляхи модернізації діяльності 

університету на вітчизняному та міжнародному ринку освітніх послуг. 

У роботі конференції взяв участь Петро Саух, дійсний член (академік) 

НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, 

доктор філософських наук, професор.  

https://www.youtube.com/watch?v=fGQpItUgMko
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Учасників конференції привітали Начальник головного управління вищої 

освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Світлана 

Кретович та Президент ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-

технічної освіти» Катерина Мірошниченко. 

Міжнародні партнери Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти Алевтина Бахчеван (голова Асоціації міжнародного навчання і 

стажування, м. Варна, Республіка Болгарія), Марія Забара (менеджер Центру 

міжнародних освітніх проєктів у Німеччині, м. Білефельд, Німеччина), Лариса 

Такаланадзе (доктор економіки, професор Сухумського державного 

університету, Спікер Ради Представників, м. Тбілісі, Грузія), Лариса Коваль 

(директор Центру міжнародних освітніх проектів, м. Краків, Польща), Тетяна 

Вішнєвая (директор Коледжу «Михай Емінеску», м. Сороки, Республіка 

Молдова) презентували учасникам конференції інформацію щодо особливостей, 

досвіду, проблем і перспектив розвитку професійної освіти, моделей розвитку 

науково-методичної компетентності педагогічних працівників у своїх країнах. 

У виступах спікерів Міжнародної конференції, зокрема Василя 

Ковальчука (завідувача кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка, доктора педагогічних наук, 

професора), Володимира Стасюка (представника Ради директорів закладів 

фахової передвищої освіти Івано-Франківської області, директора Івано-

Франківського базового медичного коледжу), Наталії Мартинюк (директорки 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській 

області), Володимира Артюшенка (директора навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Луганській області), Світлани Микитюк 

(директорки навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області) були проаналізовані питання забезпечення якості освіти в 

закладах фахової передвищої освіти в умовах пандемії; логістики педагогічних 

інновацій як методології управління розвитком ЗП(ПТ)О; створення 
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інноваційно-розвивального освітнього середовища та його ролі в забезпеченні 

розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією була проведена у рамках 

заключного етапу виконання науково-дослідної роботи кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО «Розвиток 

науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за 

інноваційними моделями у системі неперервної освіти», що є складовою 

загальноінститутської теми науково-дослідної роботи «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку професійної компетентності». 

Тези доповідей учасників будуть розміщені в збірнику матеріалів 

Міжнародної конференції, виданню буде присвоєно універсальний 

ідентифікаційний код ISBN. Із матеріалами конференції, повними виступами 

закордонних учасників, проєктом резолюції конференції можна ознайомитися на 

сайті БІНПО у рубриці «Міжнародна конференція» (режим доступу: 

https://binpo.com.ua/). 

Участь у науковому зібранні подарувала всім учасникам та організаторам 

незабутні враження, стала невичерпним джерелом продуктивних ідей, 

платформою для наукових дискусій і обміну думками. 

 

 

https://binpo.com.ua/
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СЕКЦІЯ 1 

ПОНЯТТЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ І 

ПРАКТИЦІ 

 

Антонюк Л.А.,  

старший викладач кафедри професійної і вищої освіти  

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) 

 

МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА:СУТНІСТЬ ТА 

СТРУКТУРА 

 

Сучасні процеси модернізації освіти вимагають кваліфікованих, 

підготовлених на високому рівні педагогів, що забезпечать входження України 

у світовий освітній простір. Постала потреба у компетентному 

вчителі,спроможному ефективно діяти, вирішувати проблеми та професійні 

завдання різної складності на основі наявних знань та досвіду.  

Методична компетентність єоднією зі складових професійної підготовки 

майбутнього викладача та разом з науково-теоретичною та психолого-

педагогічною компетентностями гарантують професіоналізм у подальшій 

педагогічній діяльності. Методична компетентність сприяє постійному розвитку 

професійних навичок і професійної культури, вдосконаленню теоретичної і 

практичної підготовки з предмета викладання, конструктивно-проектувальна та 

рефлексивна діяльність. 

Підготовка професійно компетентного педагога булла і залишається 

предметом наукової полеміки. Існують різні погляди щодо трактування поняття 

«методична компетентність педагога».  

За Т.Волобуєвою,підметодичною компетентністю розуміють володіння 

різноманітними методами навчання, знання дидактичних методів і прийомів та 

вміння застосовувати їх у процесі навчання, а також знання психологічних 

механізмів засвоєння знань і вмінь [2, с. 36–37]. 
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Н. Цюлюпа визначає методичну компетентність учителя як систему 

знань,умінь, практичного досвіду та наявних педагогічних здібностей, 

спрямованихна реалізацію професійної діяльності з одночасною здатністю до 

постійного самовдосконалення[11]. 

Г. Кашкарьо ввважає, що методична компетентність випускників закладів 

вищої педагогічної освіти проявляється через оволодіння ними формами, 

засобами, шляхами, методами та прийомам ипедагогічнихв пливів, їх ефективне 

використання й диференціацію; вміння застосовувати набуті теоретичні знання 

у професійній практичній діяльності [7]. 

В. Адольф визначає методичну компетентність педагога як «розгорнуту 

систему знань з питань конкретної побудови викладання тієї чи іншої 

дисципліни» [1,с. 119]. Вчений вважає, що методична компетентність має у 

своєму складі три основні компоненти: пізнавальний, діяльнісний та 

особистісний. На думку В. Адольфа, компетентним у методиці є той педагог, 

який добре володіє методикою викладання свого предмета, чітко визначив своє 

ставлення до різних методичних систем та сформував власний індивідуальний 

стиль у методиці. 

З точки зору Н.Радіонової та А.Тряпіциної, методична компетентність є 

спеціальною компетентністю. У системі професійної освіти перший етап 

орієнтовано на розвиток ключових компетентностей у контексті майбутньої 

професійної діяльності, на другому етапі відбувається «занурення» здобувача 

освіти у професійні задачі та засвоєння способів вирішення задач, які 

допомагають становленню базової компетентності. На третьому етапі 

відбувається «проникнення» (інтеграція) базової та ключових компетентностей, 

далі проходить проекція базової компетентності, пов’язаної зключовою та 

спеціальною. На останньому етапі має місце розвиток спеціальної 

компетентності, яка варіюється відповідно до специфіки професійної 

педагогічної діяльності педагога зконкретної навчальної дисципліни[9]. 
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О. Зубков трактує методичну компетентність як «системне утворення, 

компонентами якого є знання, вміння, навички педагога в області методики на 

основі оптимального поєднання методів педагогічної діяльності»[6, с. 5]. 

К. Ткаченко зазначає, що методична компетентність є «системною 

цілісністю взаємозв’язаних компонентів, якістю особистості і готовністю 

майбутнього педагога до навчально-виховної діяльностів навчальному закладі» 

[10, с. 3]. 

В.Галай визначає методичну компетентність як головну складову 

педагогічної компетентності, що забезпечує здатність розпізнавати й вирішувати 

методичні завдання, які виникають у ході педагогічної діяльності педагога. Її 

структуру визначає методична культура, методичне мислення, методична 

творчість, культура і його мобільність. Результатом розвитку методичної 

компетентності повинно стати досягнення кращих результатів педагогічної 

діяльності, засноване на появі нового (особистісного) досвіду, потреби педагога 

у безперервній освіті [3]. 

А.Мормуль окреслює зміст поняття «методична компетентність» як 

систему наукових, психологічних, педагогічних і предметних знань та 

професійно-методичних умінь, які базуються на знаннях дидактичних методів, 

принципів і прийомів та сприяють формуванню всіх компонентів професійної 

компетентності [8, с. 178]. В. Заболотний розглядає методичну компетентність 

як систему, що включає предметну, психолого-педагогічну, інформаційно-

технологічну, комунікативну і рефлексивну підготовки [5, с. 6]. 

Методична компетентність у трактуванні Т. Гущиної є «інтегральною 

багаторівневою професійно значущою характеристикою особистості та 

діяльності педагогічного працівника, що опосередковує результативний 

професійний досвід; системне утворення знань, умінь, навичок педагога в галузі 

методики і оптимального поєднання методів професійної педагогічної 

діяльності»[4, с. 134]. Визначення Т. Руденко також вбачає у методичній 
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компетентності набір професійних знань і певних умінь,що дозволяють 

педагогу-предметнику успішно здійснювати професійну діяльність[4, с. 162]. 

Як бачимо, методична компетентність педагога представляє собою 

інтегральну багаторівневу професійну характеристику його особистості.  Слід 

зауважити, що єдиної загальноприйнятої структури методичної компетентності 

вчителя досі не існує. 

До компонентів методичної компетентності зазвичай відносять: 

– Ґрунтовні знання з теорії та методики викладання предмета; 

– Сформовану систему дидактико-методичних компетенцій; 

– Володіння технологією організації освітнього процесу; 

– Дидактичні та творчі здібності для розв’язання різноманітних 

методичних завдань (як стандартних, так і проблемних); 

– Досвід педагогічної діяльності, зокрема й досвід вирішення навчальних 

методичних завдань; 

– Особистісні професійні якості педагога (критичність мислення, 

відповідальність, зацікавленість, здатність до самовдосконалення та 

саморозвитку, любов до професії тощо). 

Рівень сформованості методичної компетентності педагога визначається 

наявним рівнем його компетенцій:знаннями,вміннями,досвідом та емоційно-

ціннісним ставленням до педагогічної діяльності. 

Отже, місце методичної компетентності у структурі діяльності педагога 

дуже важливе. Вона завершує процес формування професійної компетентності 

вчителя ще в умовах закладу вищої освіти та виводить студентів безпосередньо 

на педагогічну практику. У професійній діяльності педагога методична 

компетентність є базовою у підготовці та проведенні уроків. 
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИВЧЕНІ ТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

У сучасному світі, де знання і технології оновлюються швидше, ніж життя 

одного покоління людей, слід спрямувати навчальний процес не тільки на 

засвоєння базових знань, а й на набуття потреби, умінь і навичок самостійно 

засвоювати нові знання та інформацію протягом усього життя й ефективно 

використовувати їх на практиці. Виникає необхідність у соціально і професійно 

активній особистості, яка володіє високою компетентністю, професійною 

мобільністю, самостійністю, вмінням постійно удосконалювати свої професійні 

навички, професійно реалізовувати подальше творче зростання. 

Одним із провідних завдань ЗФПО на сучасному етапі модернізації 

системи освіти України є пошук форм її інтеграції з наукою і виробництвом, 

підвищення ролі та відповідальності фахівця, забезпечення якості підготовки 

фахівців на рівні міжнародних вимог, зокрема, подолання розриву між рівнем 

теоретичних знань студентів і практичними навичками їх застосування в процесі 

професійної діяльності.  

Конкурентоспроможні фахівці мають володіти професійними вміннями і 

навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі 

виробництва та високим рівнем професійної компетентності, що ґрунтується на 

критичному мисленні та здатності застосовувати теоретичні надбання на 

практиці.  
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Розглядаючи професійну компетентність з позиції акмеології, доцільно 

виокремити такі основні її види: спеціальна компетентність, яка забезпечує 

володіння на високому рівні професійною діяльністю та здатність проектувати 

свій подальший розвиток; суспільна компетентність, яка обумовлює володіння 

спільною (груповою) професійною діяльністю, доцільними формами 

спілкування, педагогічною взаємодією; особистісна компетентність, яка 

забезпечує оволодіння прийомами особистісного самовираження та 

саморозвитку, які протистоять професійній деформації особистості. 

Технічна компетентність як складова професійної компетентності . Одним 

із головних завдань освіти є формування професійної компетентності 

випускника, яка має узагальнену (еталонну) модель у вигляді освітньо-

кваліфікаційної характеристики фахівця і передбачає ідеальний кінцевий 

результат, тобто підготовку спеціаліста, який опанував необхідні знання, уміння, 

навички творчої діяльності, має відповідний світогляд та ерудицію, 

інтелектуальний рівень, набув навичок самоосвіти, в якого сформовані 

професійні якості, моральна, естетична, екологічна культура.  

Проблема формування професійної компетентності особи – одна з 

найактуальніших проблем сьогодення. У загальних положення Закону України 

«Про фахову передвичу освіту»чільне місце займає поняття якості освіти.  

Але, виділяючи компетенції атомарні по відношенню до професійної 

компетентності, слід зазначити, що професійна компетентність не є сумарним 

набором певних атомарних компетенцій, а являє собою ієрархічну систему 

взаємозалежних атомарних компетенцій, які мають властивість змінюватись у 

часі. Компетентнісний підхід орієнтується на кінцевий результат освітнього 

процесу, спрямовується на формування у майбутнього фахівця готовності 

ефективно використовувати потенційні можливості та зовнішні ресурси для 

досягнення поставленої мети. Поняття «формування» у педагогіці розглядається 

як результат розвитку людини, пов’язаний з цілеспрямованими змінами через 
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виховання, освіту і навчання. Професійний розвиток особистості важливо 

вивчати в єдності його операційного й споживчо-мотиваційного компонентів.  

Підготовка кваліфікованих фахівців здійснюється насамперед завдяки 

навчальному процесу ЗФПО, який можна розглядати як сукупність 

системоутворюючих складових елементів. Залежно від основної дидактичної 

мети професійного навчання навчальний процес можна поділити на теоретичне 

та практичне навчання.  

Домінуюча мета теоретичного навчання — теоретичне освоєння професії, 

а практичного — формування системи професійних умінь та навичок, тобто 

практичне освоєння професійної діяльності. Процес теоретичного навчання у 

своїй основі будується відповідно до логіки засвоєння знань, а практичного – до 

логіки формування умінь та навичок. 

Майбутній фахівець має бути готовим увійти у виробничу сферу 

взаємозв’язків, впевнено почувати себе в професійному середовищі, а для цього 

необхідні сформовані професійні якості особистості і навички соціального і суто 

професійного спілкування. Провідним компонентом професійного навчання як 

навчального предмета є спосіб діяльності. У професійній підготовці саме досвід 

здійснення діяльності є головною функцією відповідних навчальних дисциплін.  

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» у ВСП «Любешівський ТФК Луцького 

НТУ» передбачає вивчення наступних профільних дисциплін: «Будівельне 

креслення», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Будівельна фізика»,  

«Будівельне матеріалознасвтво», «Технологія і організація будівельного 

виробництва», «Електротехніка в будівництві», «Будівельна механіка» та інші.  

Успішне вивчення зазначених дисциплін у поєднанні з навчальними  та 

виробничими практиками сприяє формуванню технічної компетентності 

майбутніх фахівців. 
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Знання сучасних технологій і матеріалів, розуміння механічних процесів, 

що відбуваються при експлуатації техніки та обладнання, вміння користуватися 

законами фізики, визначати технічні параметри. 

Проведений аналіз дозволяє встановити структуру технічної 

компетентності, яка включає в себе технічне мислення, технічну грамотність, 

технічну відповідальність.  

Таким чином, технічна компетентність є невід’ємною складовою 

професійної компетентності, її досягнення гармонійно вливається у формування 

ключових компетентностей. 

 Компетентнісний підхід визначає результативно-цільову спрямованість 

освіти, що на нашу думку є його безперечною перевагою над іншими 

традиційними та інноваційними підходами.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО - МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

На початку третього тисячоліття набувають розвитку соціально-

економічні, політичні, загальносвітові, соціокультурні процеси, які 

визначають перспективи людського суспільства на сучасному етапі. 

Глобальні соціальні зміни є систематичними, швидкими та незворотними. 

Вони зумовлені розвитком науки і техніки в більшості країн, швидкою 

інформатизацією, комп’ютеризацією та демократизацією суспільного життя. 

За цих обставин роль освіти є найбільш відповідальною. Освіта - це 

соціальний інститут, через який може пройти кожен, набуваючи при цьому рис 

особистості, фахівців та громадян. Завдяки діяльності вчителів національна 

політика реалізується у таких аспектах: національне інтелектуальне творіння, 

створення духовного потенціалу, вітчизняний науковий, технологічний та 

культурний розвиток, збереження та примноження культурної спадщини та 

майбутнього успіху, а також прийняття конституційних прав громадян в 

Україні[3]. 

Все це підіймає питання підготовки вчителів початкової школи, їх 

професійно-методичний розвиток. Компетентність педагога вважається одним із 

важливих концептуальних принципів, що визначає сучасний метод оновлення 

змісту освіти. 

У зв’язку з входженням України в європейський та світовий 

соціокультурнийпростір,вимагаються певнізміниупідготовці педагогів, а 
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саме формування в майбутніх вчителів початкових класів професійної 

та методичної компетентностей.[4, 8] 

Професійна  компетентність в педагогічній сфері розглядається 

як:педагогічна компетентність, психолого-педагогічна компетентність, професійно-

педагогічна компетентність, компетентність вчителя. Цю проблему вивчали 

О.Cкворцова,Л.І.Лозова,Б.Ельконіна,Н.Кузьміна,А.Коломієць,О.Локшина,А., 

О.Овчарук,Л.Паращенко,О.Пометун, О.Савченко та інші [1, с.82]. 

Поняття “компетентність” (лат.competens – відповідний, здібний) 

означаєколо повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння 

знаннями, досвідом у певній галузі. Під професійно-

методичноюкомпетентністюпедагогарозуміють особистісні можливості 

вчителя, якідозволяють йому ефективноі самостійно реалізовувати цілі 

педагогічногопроцесу.Дляцьогопотрібноне тільки знати педагогічну теорію, 

а й уміти застосовувати її на практиці.«Компетентність»визначає рівень 

професіоналізму особистості, а її досягнення відбуваються через здобуття 

нею необхідних компетенцій, що є метою професійної підготовки вчителів 

початкової школи. 

Мамонтова Т. розглядає професійно-методичнукомпетентність як 

оволодіння сукупністю професійно-методичних знань, професійно-методичних 

умінь і професійно значущих якостей особистості, які необхідні для якісного 

виконання вчителем навчально-методичної діяльності. 

Цюлюпа Н.зазначає, що методична компетентність представляє систему 

знань, умінь і практичного досвіду, а також розвинутих загальних здібностей, які 

спрямовані на реалізацію педагогічної діяльності і здатністю до самореалізації 

та постійного самовдосконалення[2]. 

Професійна компетентність вчителя початкових класів розглядається 

як[6]: 

• властивість особистості, яка виявляється в здатності до педагогічної 

діяльності, а саме до організації навчально-виховного процесу на рівні 
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сучаснихвимог; 

•єдність теоретичної йпрактичної підготовки; 

• готовності педагога доздійснення педагогічної діяльності. 

Метою формування професійно-методичної компетентності є забезпечення 

відповідної професійної підготовки випускника фахового коледжу та його 

конкурентної здатності на ринку освітніх послуг. 

Практична готовність майбутнього педагога до проведення уроків у 

початковій школі полягає у набутті певного досвіду до вміння 

застосовувати теоретичні знання на практиці: під час використання 

ігрових технологій, проектної діяльності, розв’язування методичних 

проблем, а також під час проходження педагогічної практики[5].  

Очевидним стає те, що для набуття студентами професійно-

діяльнісного компонента компетентності вчителя слід широко впроваджувати 

технологію проблемного навчання. 

Для набуття досвіду у майбутній професійній діяльності вже в 

аудиторних умовах можнастворювати ситуації, які вимагають аналізу 

діяльності вчителя та учнів, моделювання реального уроку чи його 

фрагментів. Все це можливо заумов застосування інтерактивних технологій 

навчання. 

Таким чином,формування професійно-методичної 

компетентностів майбутнього вчителя початкової школи можливе за  таких 

умов[7]: 

- створення компетентністної моделі фахівця; 

- визначення цілей і завдань навчальних курсів компетеністної моделі 

фахівця; 

- розробки компетентністно-зорієнтованих програм фахових 

дисциплін, де до кожного навчального модуля сформульовано перелік 

компетентностей; 

- проектування викладачем навчального процесу, який передбачає 
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розробку змісту лекцій, завдань для самостійної роботи учнів; 

- проектування навчальної діяльності учнів як поетапної самостійної 

роботи, спрямованої на розв’язання проблемних ситуацій; 

- особистісного включення учняв навчальну діяльність. 

Вчені майже одностайні у розумінні сутності методичної компетентності 

як такої, що являє собою здатність особистості до самореалізації та постійного 

самовдосконалення; готовність використовувати сучасні навчальні технології, 

ефективно розв’язувати методичні задачі, що виникають під час навчання. 

Таким чином, під професійно-методичною компетентністю ми розуміємо 

системне особистісне утворення, яке виявляється у здатності до здійснення та 

організації процесу навчання на рівні сучасних вимог, спроможності успішно 

розв’язувати методичні задачі, що ґрунтується на теоретичній і практичній 

готовності до викладання певного предмета. 

Набуття майбутнім вчителем початкової школи професійно-методичної 

компетентності є однією з цілей підготовки в фаховому коледжі.  
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА  

ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ОСВІТИ 

 

Глобальні суспільні зміни, зумовлені науково-технічним прогресом, 

швидкою інформатизацією та демократизацією суспільного життя у більшості 

розвинутих країн світу, визначають все більше вимог до освіти і педагогів, які 

формують особистість майбутнього покоління.  

Проблема підготовки педагога, його професійного становлення і розвитку 

професійної майстерності актуальна для фахової освіти України. Цю проблему 

досліджували вітчизняні вчені Н.Бібік, І.Зимняя, Н.Кузьміна, А.Коломієць, 

С.Скворцова та інші [1]. 

В нових Професійних стандартах «Вчитель із початкової освіти» і 

«Вчитель початкових класів ЗЗСО» визначені загальні компетентності – 

соціальна, громадянська, культурна, підприємницька та чотирнадцять 

професійних компетентностей: мовно-комунікативна, інформаційно-цифрова, 

інклюзивна, здоров'язбережувальна, оцінювально-аналітична, організаційна, 

педагогічне партнерство, предметно-методична, психологічна, емоційно-етична, 

проєктувальна, інноваційна, рефлексивна, здатність до навчання впродовж 

життя [2]. 

Під професійною компетентністю педагога розуміють його особисті 

можливості, які дозволяють самостійно і ефективно реалізовувати цілі 

педагогічного процесу. Професійна компетентність педагога – складне 

новоутворення, яке об’єднує особисті якості, загальну культуру, предметні ЗУН, 

методичну майстерність викладача.  

Педагогічна компетентність інтегрує різні види компетенцій, які 

розкривають можливості педагога в різних аспектах освітнього процесу: 
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пізнавально-інтелектуальну, діагностичну, організаторську, стимулюючу, 

соціальну, громадянську, дослідницьку, методичну тощо.  

Методична компетентність – це готовність педагога до проведення 

навчальних занять та до творчої самореалізації, це система дидактико-

методичних знань та вмінь, спроможність результативно діяти, ефективно 

розв’язувати методичні задачі, що виникають під час навчання здобувачів освіти 

при вивчені конкретної дисципліни.  

Особливо важливо мати високий рівень методичної компетентності 

викладачам, які готують майбутніх спеціалістів у сфері освіти. Рівень методичної 

компетентності викладача закладу освіти проявляється, перш за все, при 

проведенні навчальних занять, які різноманітні за змістом, структурою, 

способами організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Визначаючи 

методику їх проведення, викладачеві треба врахувати змістові особливості теми, 

рівень навчальних досягнень здобувачів освіти, матеріально-технічне 

забезпечення тощо.   

Навчання, виховання і розвиток студентів відбувається лише в діяльності і 

спілкуванні. Завдання викладача – організувати одночасне спілкування і 

діяльність студентів і викладача як суб’єктів освітнього процесу. Ще одним 

чинником побудови сучасного заняття є інтелектуальний фон групи, з якою 

викладач проводить заняття. Врахування реальних можливостей студентів, 

стимулювання пізнавальної активності, різноманітність освітніх технологій 

здійснення навчальної діяльності, поєднання позитивних сторін індивідуальної 

та лекційно-семінарської системи навчання, планування різноманітних видів 

колективної, групової та індивідуальної роботи – показники методичної 

майстерності викладача.  

Сучасне навчальне заняття в  закладі освіти – це зразок професійної 

діяльності для майбутніх педагогів.  
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Компетентний викладач завжди вчиться, розвивається, шукає нові методи 

викладання своєї дисципліни, залучає студентів до інтелектуальної співпраці та 

співтворчості, відкритий до обміну досвідом з колегами.  

Методична робота закладу педагогічної освіти та ІППО зорієнтована на 

підвищення фахового рівня викладачів через їхню активну участь у майстер-

класах, ділових іграх, методичних квестах, семінарах-практикумах, конкурсах 

професійної майстерності тощо.  

Методична компетентність викладача є динамічним феноменом, 

систематичне удосконалення якого зумовлено змінами стратегічних орієнтирів 

освіти, особистого досвіду педагога і специфіки його діяльності.  
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГАПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ТА ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Система освіти спрямована не тільки на підготовку, але й на постійний 

розвиток професійної компетентності педагога як активного суб'єкта діяльності, 

пізнання, спілкування. Це забезпечується принципами безперервності та 

наступності між базовою професійною і післядипломною освітою. 

Проблема розвитку професійної компетентності педагогів є актуальною та 

потребує постійного дослідження. Професійна компетентність (з лат. professio – 

офіційно оголошене заняття; competo – досягати, відповідати, підходити), за 

визначенням Енциклопедії освіти, є інтегративною характеристикою ділових і 

особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, 

достатніх для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а також 

моральну позицію фахівця. Компетентність є сукупністю знань і вмінь, 

необхідних фахівцю для здійснення ефективної професійної діяльності: вміння 

аналізувати і прогнозувати результати праці, використовувати сучасну 

інформацію щодо певної галузі виробництва [2, с. 722]. Професійна 

компетентність передбачає: сформованість уміння розмірковувати й оцінювати 

професійні ситуації і проблеми; творчий характер мислення; виявлення 

ініціативи у ході виконання виробничих завдань; усвідомлене розуміння 

особистої відповідальності за результати праці. 

Питання професійної компетентності знайшли своє відображення у 

роботах О. Дубасенюк, М. Дяченко, П. Зеєра, І. Зимньої, О. Пометун, Н. Ничкало, 

О. Савченко, В. Семиченко, Л. Сергеєвої, В. Сидоренко, С. Шишова, Р. Шаповал. 
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Професійна компетентність вивчається у контексті проблеми реалізації 

особистісних характеристик педагога, розвитку його професійної свідомості і 

рефлексії, динаміки професійного самовизначення.  

Професіонал – в широкому розумінні це суб’єкт професійної діяльності, 

котрий має високі показники професіоналізму особистості й професіоналізму 

діяльності, високий професійний та соціальний статус, систему особистісної та 

діяльнісної нормативної регуляції, що динамічно розвивається, постійно 

націлений на саморозвиток та самовдосконалення, на особистісні та професійні 

досягнення, котрі мають соціально-позитивне значення.  

Професіоналізм – високий ступінь оволодіння якоюсь професією, що 

характеризується майстерністю та високою компетентністю. Досягнення 

працівником певного рівня професіоналізму базується на набутті ним 

необхідного обсягу теоретичних знань та оволодінні трудовими уміннями й 

навичками у практичній діяльності.  

Дуже близькою до реального професіоналізму є компетентність, тобто 

індивідуальна характеристика ступеня відповідності вимогам професії . 

Необхідною передумовою професіоналізму є наявність професійної 

системи вимог до здійснюваної діяльності. Достатньою передумовою постає 

наявність зразків реальної діяльності, що відповідають цим вимогам. 

Професіоналізм людини – це не лише досягнення нею високих виробничих 

показників, але і особливості її професійної мотивації, система її устремлінь, 

ціннісних орієнтацій, сенсу праці для самої людини. 

Рівень професіоналізму – це якісно визначений ступінь відповідності 

діяльності фахівця вимогам, що висуваються до нього. Розрізняють такі рівні 

професіоналізму: 

– Допрофесіоналізм – рівень дилетанта, новачка у професії, який зазвичай 

проходить кожен, опановуючи професію. 

– Професіоналізм – рівень, який охоплює більшу частину життя людини 

(перетворення фахівця на професіонала). Усередині цього рівня виділяють такі 

http://voluntary.ru/dictionary/568/word/%CF%D0%CE%D4%C5%D1%D1%C8%CE%CD%C0%CB%C8%C7%CC
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етапи: адаптація людини до професії; самоактуалізація людини у професії; вільне 

володіння професією у формі майстерності. 

– Суперпрофесіоналізм – рівень, що характеризує розквіт професійної 

діяльності в її високих досягненнях і творчих успіхах. Люди цього рівня 

випереджають свій час, готують суспільство і професію до постановки нових 

задач. 

– Псевдопрофесіоналізм – рівень, на якому людина зовні досить активно 

діє, та при цьому спостерігаються деякі деформації у становленні її як 

професіонала, що призводять до відсутності професіоналізму. 

– Післяпрофесіоналізм – цей рівень проходять усі люди, що дожили до 

пенсійного віку, проте проходять всі по-різному. 

Соціально-психологічні основи професіоналізму особистості складаються 

із сукупності соціально-психологічних, соціокультурних та етнопсихологічних 

знань, умінь і навичок, якими повинен володіти індивід для ефективного 

здійснення соціальних і міжособистісних відносин (відбиток соціальних оцінок, 

регуляція поведінки тощо). Соціально-психологічний професіоналізм 

особистості характеризується визначеним рівнем психологічної готовності 

здійснювати процес спілкування; наявністю у людини здатності до самооцінки, 

самоаналізу, саморозвитку, самоорганізації, самоконтролю; здатністю 

сприймати та оцінювати інших людей у процесі взаємодії; здатністю 

відтворювати та відображувати соціально-психологічну реальність, активізувати 

складові комунікативного потенціалу особистості.  

Отже, можна виділити такі соціально-психологічні компоненти, які 

складають основу професіоналізму особистості у спілкуванні: психологічні 

готовність здійснювати міжособистісні відносини; професіоналізм спілкування 

та своєрідність взаємин, що складаються між учасниками комунікативного 

процесу; характеристика соціально-психологічних знань, умінь і навичок, 

спеціальних здібностей, які підвищують ступінь готовності до взаємодії; 
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самовиховання, самоосвіта та освіта як передумови досягнення вершин 

професіоналізму особистості у спілкуванні [2]. 

Поняття професійної компетентності невіддільне від поняття 

професіоналізму. Згідно із компетентнісним підходом, прийнятим фахівцями на 

міжнародному рівні, компетентність у загальному (широкому) розумінні цього 

поняття представляє собою комплекс різних видів компетентностей, 

сформованих у ході навчання та дій багатьох інших суспільних та особистісних 

факторів, і розглядається як здатність людини застосувати (мобілізувати) 

отримані знання, уміння й досвід.  

Науковцями відзначено, що професійна компетентність будь-якого 

фахівця у такому розумінні розглядається як якісна інтегрована характеристика 

ступеню оволодіння особистістю своєю професійною діяльністю та передбачає: 

1) усвідомлення своїх спонукань до даної діяльності – потреб і інтересів, 

прагнень і ціннісних орієнтацій, мотивів діяльності, уявлень про свої соціальні 

ролі; 2) оцінку своїх особистісних властивостей і якостей як майбутнього 

фахівця – професійних знань, умінь і навичок, професійно важливих якостей; 

3) регулювання на цій основі свого професійного становлення.  

Розвиток професійної компетентності – в руках самого педагога, оскільки 

він усвідомлено регулює стандарти своєї поведінки на основі набутого 

педагогічного досвіду. Тільки усвідомлений досвід має сенс, через аналітичну 

діяльність здійснюється рефлексія, яка перетворює «сирий» досвід у особистісне 

присвоєне знання. У процесі рефлексії відбувається усвідомлення не тільки свого 

педагогічного досвіду, але й досвіду інших педагогів. Професійному зростанню 

педагогів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти й 

підвищення рівня їх професійної компетентності сприяють: високий духовно-

моральний імідж закладу освіти, що забезпечують сприятливі творчі умови 

роботи; систематична самоосвітня діяльність педагога, яка включає навчання на 

курсах підвищення кваліфікації; участь у проектах, конкурсах, фестивалях, 

конференціях, семінарах, педагогічних майстернях, роботі методичних 
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об’єднань, творчих груп тощо; особистісно-зорієнтована методична підтримка 

діяльності педагога; об’єктивна оцінка праці; моральне й матеріальне 

стимулювання.  

Професійна компетентність педагога – поняття динамічне, багатогранне й 

багатоаспектне, його зміст змінюється у відповідності із процесами, що 

відбуваються в суспільстві й освіті. Структура професійної компетентності 

також повинна періодично видозмінюватися, корегуватися в зв’язку зі стрімким 

розвитком науки й практики. Питання визначення змісту, форм, рівнів, 

механізмів та структури «професійної компетентності» педагогівпрофесійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти потребують подальшої 

розробки, систематизації, аналізу й узагальнення. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

 Сучасна епоха характеризується значним зростанням ролі знань, умінь та 

навичок у всіх сферах життя суспільства, що вимагає нових підходів до їх 

усвідомлення, засвоєння та застосування. Це ставить перед системою освіти 

України та, зокрема, перед сферою професійної освіти, завдання переосмислити 

свою роль у підготовці кваліфікованих кадрів та фахівців нової генерації. 

Провідну роль у цьому процесі мають відіграти нові моделі управління закладом 

освіти, основані на логістичних підходах; формування системи підготовки 

педагогічних кадрів фахового спрямування для професійної та фахової 

передвищої освіти та широкій підтримці розвитку креативності  педагогічних 

працівників.  

Адаптація освітньої сфери нашої країни до загальноєвропейських 

цінностей має враховувати основні  постулати, сформульовані європейською 

спільнотою щодо держав, які планують своє  членство в ЄС, що концентруються 

навколо двох вимог: 

 •  система освіти повинна бути сучасною, «прозорою» і зрозумілою;  

•  необхідно досягти співмірності змісту освіти та етапів навчання, що 

забезпечить рівноцінність та визнання документів про освіту між країнами ЄС. 

Спеціальна комісія ЮНЕСКО сформулювала фундаментальні цілі освіти 

ХХІ століття. 

Стратегічна ціль 1. Поліпшити якість і ефективність систем освіти:  

• підвищити якість навчання і професійного вдосконалення педагогів;  
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• розвивати уміння, які потрібні для суспільства знань; 

 • забезпечити доступ до інформаційно-комунікаційних технологій;  

• збільшити набір здобувачів освіти  у практико-орієнтованих сферах.  

Стратегічна ціль 2. Полегшити повсюдний доступ до систем освіти: 

 • формувати відкрите освітнє середовище; 

 • зробити освітній процес цікавим;  

• підтримувати громадську активність і суспільну згуртованість.  

Стратегічна ціль 3. Відкрити систему освіти для довкілля і світу:  

• посилити зв’язки зі світом праці, дослідницької діяльності та 

суспільством;  

• розвивати підприємливість;  

• поліпшити ситуацію у сфері навчання іноземних мов;  

• розвивати мобільність і обміни, європейську співпрацю. 

Ефективність реалізації зазначених цілей залежить від вибору моделі 

освітньої системи у сфері освіти. На сьогодні виділяють чотири типи моделей 

освітніх систем, що поділяються на 2 основні групи, орієнтовані на 

загальноприйняті цінності: 

Демократичні моделі і цінності реалізуються на основі 2-х моделей: 

1. Раціональна модель системи освіти характеризується збалансованістю 

освітніх потреб і уподобань особистості при підтримці і стимулюванні 

суспільством її освітніх досягнень. Незважаючи на соціальну привабливість, в 

історично доступному для огляду періоді модель практично не зустрічається, а 

також не існує і зараз. Це зумовлюється: недостатнім рівнем розвитку 

демократичних стосунків між різними економічними структурами та 

державними установами; малою кількістю високотехнологічних підприємств; 

низьким рівнем надання освітніх послуг; неспроможністю своєчасно 

використовувати досягнення науки. Раціональна модель являє собою певні 

правила та норми, підкріплені осмисленістю, логічністю, достовірністю думок, 
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фактів і науковим прогнозуванням, які гіпотетично окреслюють можливість 

позитивних і негативних змін.  

2. Відкрита модель системи освітивиникає в результаті сполучення 

спрямованості освіти на досягнення стратегічних цілей зорієнтованих на 

демократичні цінності суспільства. Такі моделі широко розповсюджені в 

світовій практиці і мають значний спектр варіативної реалізації з огляду на 

національні умови впровадження і функціонування. Країни з високим рівнем 

розвитку та усвідомленням ролі людини в сучасному світі формують відкриту 

модель освіти, зокрема в США, Великобританії, Австралії, Фінляндії не існує 

державного тиску на систему освіти, органи контролю частково делеговані 

громадськості. Відкриті моделі створюються в результаті суспільних рішень, або 

в результаті часткового відсторонення державних інститутів від освітянських 

систем. Відкрита модель освіти характеризується гнучкою дидактичною 

системою, доступністю до структурних трансформацій та реформування.  

Авторитарні моделі і цінностітакож базуються на основі 2-х моделей: 

1. Прагматична модель системи освіти спрямована на оволодіння 

особистістю знаннями у сполученні з орієнтацією на суспільні цінності, 

характеризується націленістю на забезпечення значущих довгострокових 

проектів суспільства з формуванням позитивного ставлення особистості до 

соціуму та державної політики. Така модель характеризується практичним 

цілепокладанням, орієнтацією змісту освіти на застосування отриманих знань у 

повсякденному житті, оволодіння професійними знаннями, але при цьому цілі 

освіти щодо розвитку особистості є надзвичайно обмеженими.  

2. Тоталітарна модель системи освіти характеризується ідеологічною 

заангажованістю, нехтуванням інтелектуальними потребами особистості при 

одночасному стимулюванні її політичної лояльності.. У кожній тоталітарній 

моделі, не зважаючи на відмінності, спостерігається позиція держави щодо 

політичного виховання особистості. У межах такої моделі все підлягає 
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централізації і контролю: методи педагогічного впливу на особистість, терміни 

навчання, зміст виховних заходів тощо.  

Українська освіта на сьогодні має більшість рис радянської прагматичної 

моделі освіти, де розвиток особистості ще не є пріоритетним,  в підготовці 

фахівців простежуються державні інтереси, існує надмірний вплив на освіту 

регіональних органів влади та центральних органів управління.  

Сьогодні зроблені кроки по реформуванню освіти шляхом трансформації 

моделі освіти з прагматично-розвиненої до розвинено-відкритої, а потім до 

відкритої. Але для таких трансформацій потрібна консолідація суспільства та 

політична воля. Саме таке завдання стоїть перед робочою групою, що працює 

над проєктом Закону України «Про професійну освіту». 

Законопроєкт визначає серед пріоритетних напрямів модернізації 

професійної освіти:нові механізми управління якістю освіти, здійснення 

освітньогомоніторингу, упровадження інноваційних освітніх та виробничих 

технологій, використання ІТ-технології в управлінні освітою, формування 

професійної компетентності керівників освіти та розвиток креативності 

педагогічних працівників. 

Одним із шляхів реалізації цих завдань є формування креативної освіти, 

яку може забезпечити педагог із нестандартним, творчим мисленням, здатний до 

використання форм і методів нової  педагогічної системи, що володіє сучасними 

виробничими технологіями та технікою. 

Креативність педагога зумовлюється  особливостями його розумової 

діяльності та характером професійної праці,  формування креативного 

потенціалу забезпечує успішний саморозвиток особистості, активізується 

інтелектуальна спрямованість фахового навчання.  

У наш час процес формування й розвитку креативних якостей педагогічних 

працівників слід розглядати виключно в контексті неперервної професійної 

освіти, яка реалізується протягом життя педагога, тобто  цілеспрямовану 

систематичну пізнавальну діяльність із метою засвоєння й удосконалення знань, 
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умінь і навичок, здобутих як в освітніх та наукових установах, так і  шляхом 

самоосвіти. На жаль, на сьогодні відсутній системний підхід саме до підготовки 

педагогів для сфери професійної освіти за галузевим спрямуванням. Нечисленні 

коледжі, які готують майстрів виробничого навчання, педагогів професійного 

навчання, не задовольняють потреби закладів освіти, ще складніша ситуація із 

підготовкою викладачів спеціальних дисциплін. Тому тут важливу роль 

відіграють заклади вищої освіти, що забезпечують підвищення кваліфікації та 

безперервну освіту педагогічних працівників професійної освіти. Не менш 

важливу роль відіграє самоосвіта та розвиток креативних здібностей педагога. 

 Викликом сьогодення є формування покоління педагогів нової генерації, 

здатних забезпечити формування справжніх професіоналів та фахівців,  

креативних та успішних особистостей.  

Розвиток креативності педагога професійної освіти призводить до 

відчутного підвищення якості навчання й виховання, тобто до зростання 

професійної майстерності здобувачів освіти.Творчий потенціал педагога у сфері 

професійної освіти розуміється як невід’ємна складова сукупної культури 

фахівця і професіонала із великим практичним досвідом, тому що тільки 

особистість і професіонал зможе виховати особистість та сформувати 

професіонала.     

Поняття «креативність» (від лат. creatio – створення) увійшло в науковий 

обіг в 70-х роках минулого століття й означає творчі здібності особистості, що 

характеризуються готовністю до створення принципово нових ідей, які 

відхиляються від традиційних або прийнятих схем мислення, й такі, що входять 

до структури обдарованості як незалежний чинник.  

Зміст поняття «креативність» не можна визначити достатньо чітко та 

однозначно, оскільки досі не запропоновано єдиного підходу або концепції до 

його трактування. Здебільшого креативність розуміють як творчі здібності 

індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових 
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ідей, які входять у структуру обдарованості в якості незалежного фактора. отже, 

креативність визначають як здатність людини до творчості. 

 У сфері педагогічної діяльності креативність – це духовна здатність 

культурної особистості створювати новий навчальний продукт завдяки 

мотивації успіху, прийняття рішень, ідей, осмислення, створення нових 

методичних та дидактичних форм, теорій або будь-яких освітніх продуктів, що є 

унікальними й новими.  

Креативний педагог володіє здатністю до генерування оригінальних, 

неповторних, новаторських ідей для вирішення різноманітних фахових 

педагогічних завдань, які виникають у освітньому процесі. Така особистість 

характеризується здатністю своєчасно побачити педагогічну проблему, 

розробити творчі шляхи її вирішення й діяти не за шаблоном, а оригінальним, 

притаманним саме йому способом.  

До загальних критеріїв креативності належать:  

 • асоціативність – здатність до встановлення логічних зв’язків між 

подіями, об’єктами та їх властивостями; 

• гнучкість мислення – здатність застосовувати різноманітні стратегії 

вирішуючи проблем;  

• здатність до перекомбінування – спроможність до швидкого 

перетасування ідей, що виникають;  

•інтуїтивність– здатність до передбачення певних подій, властивостей 

об’єктів; 

• оригінальність– здібність продукувати незвичайні, нестандартні ідеї; 

• побіжність думки – кількість ідей, що виникають в одиницю часу. 

Спеціальні критерії креативності – це показники, які властиві педагогам 

конкретної спеціальності/професійного спрямування, що визначають їхню 

готовність до творчої діяльності в процесі навчання предмету/компетенції чи 

професійних навичок. Серед них: здатність до педагогічної творчості, 
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використання ІТ-технологій в освітньому процесі, рівень розвитку 

алгоритмічного мислення.  

Зокрема, критерій «здатність до педагогічної творчості» характеризується 

такими показниками: знання основних ознак креативності та вміння 

діагностувати креативних учнів; використання евристичних методів навчання; 

здатність помітити педагогічну проблему та успішно розв’язати її. 

У наш час ще не створено єдиної, загальноприйнятої теорії дослідження й 

розвитку креативних здібностей людини, разом із тим пропонуєтьсяшість 

параметрів-характеристиккреативності: 

• здатність до знаходження і формулювання проблеми; 

• здатність до генерування великої кількості ідей; 

• гнучкість як уміння продумування різноманітних ідей; 

• оригінальність – властивість відповідати на стимули нестандартно; 

• здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; 

• уміння розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу й синтезу. 

Наш час швидкої діджиталізації освітнього і технологічного процесу, 

зумовлює розвиток творчості та креативності особистості: нині затребуваною є 

компетентна особистість, яка вміє критично мислити, опрацьовувати 

різноманітну інформацію, використовувати здобуті знання та набуті вміння для 

креативного розв’язання проблем. 

Безумовно, креативність як особистісна якість потребує постійного 

вдосконалення. Природжені й набуті якості людини взаємопов’язані і не 

підлягають чіткому розмежуванню. Для того, щоб природжена креативність 

особистості реалізувалася у творчій продуктивній діяльності, необхідно не 

тільки забезпечити психолого-педагогічний супровід розвитку креативності, а й 

цілеспрямований педагогічний вплив на особистість для формування певних 

якостей, що забезпечать їй успіх у творчій діяльності. 

 Чим вищою є креативність педагога, тим більше шансів для розвитку 

творчого потенціалу здобувачів освіти: тільки креативний педагог, 
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здатний  подолати шаблон і формальність у навчанні, спроможний творчо 

підходити до навчання сучасних  кваліфікованих кадрівта розвивати їхні 

креативні здібності. 

Окрім цього, нестандартні уроки більше подобаються здобувачам освіти, 

ніж буденні навчальні заняття, бо вони незвичні за задумом, організацією, 

методикою проведення. Запровадження нестандартних елементів, вправ та 

завдань забезпечує підвищення активності навчально-пізнавальної та практико-

орієнтованої діяльності учнів, формування самостійності мислення, стимулює 

розвиток творчості та креативності. Водночас  слід відзначити, що 

перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи недоцільно через 

відсутність серйозної пізнавальної праці, невисокої результативності, великої 

втрати часу на підготовку, ускладнення оцінювання та аналізу результатів 

навчання. 

Управління розвитком креативності педагогічних працівників закладів 

професійної освітиє важливим  елементом педагогічної логістики та необхідним 

фактором забезпечення якості надання освітніх послуг, розвитку професійних, 

творчих, комунікативних  здібностей здобувачів професійних кваліфікацій. 
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ЛОГІСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗП(ПТ)О 

 

Важливе значення у освітньому процесі закладу освіти займає дослідно-

експериментральна робота. Згідно із Законом України «Про інноваційну 

діяльність» інновації – «новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери» [1].  

Особливої актуальності набуває сьогодні освітня логістикаяк методологія 

управління розвитком ЗП(ПТ)О, інструмент формування готовності педагога до 

інновацій як методології управління розвитком ЗП(ПТ)О. Готовність як якісно 

стійкий стан, виявляється у високому рівні професійної компетентності 

педагогічного працівника, що базується на сукупності спеціальних знань і вмінь, 

та вмотивованому бажанні здійснювати цю діяльність, що складаються у 

структуру готовності педагога до роботи в сучасних умовах (Сергеєва Л.М., 

2020) [2, с. 73]. 

У лютому 2019 року Навчально-методичним центром професійно-

технічної освіти у Чернівецькій області була ініційована  та подана заявка на 

проведенняекспериментальнароботи на базі Чернівецького вищого 

професійного училища радіоелектроніки, Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» та 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій 

області. 
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У червні 2019 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.05.2019 №693 «Про проведення експерименту всеукраїнського 

рівня за темою «Управління розвитком закладівпрофесійної (професійно-

технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» у червні 2019 року  

розпочато експериментальну роботу. 

Мета дослідження — теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка розробленої технології управління розвитком закладу професійної 

освіти на засадах педагогічної логістики, що надало  можливість модернізувати 

механізм управління закладів професійної освіти та підвищити їх  

конкурентоспроможність.  

У нашому дослідженні ми виходили з того, що педагогічна логістика стає 

новим міждисциплінарним науковим напрямом, затребуваним в різних освітніх 

галузях, а тому виникла потреба розмежування та уточнення понятійного 

апарату логістики, а також обґрунтування особливостей її запровадження в 

освітній процес ЗП(ПТ)О. Отже, педагогічну логістику можна визначити як 

науку про планування, організацію, управління і контроль педагогічних потоків 

з метою їх системної інтеграції та оптимізації при заданому рівні якості 

освітнього процесу (Сергеєва Л.М., 2020) [3, с. 253].  

У рамках проведення констатуючого етапу дослідження проведено 

анкетування педагогічних працівників ЗП(ПТ)О щодо їхньої обізнаності із 

проблемою педагогічної логістики.. 

Результати анкетування підтвердили актуальність порушеної проблеми.В 

процесі опитування (154 респонтента) виявлено, що педагогічні працівники 

недостатньою мірою володіють понятійним апаратом, оскільки дослідження 

проблеми ефективного застосування  освітньої логістики в Україні не знайшло 

відображення у працях науковців та практиків  відповідно її суть, методологія, 

інструментарій чітко не окреслені.  

На сучасному етапі маємо завдання окреслити специфіку логістики у сфері 

освіти, в управлінні якістю ЗП(ПТ)О, розглянути особливості управління 
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потоками (матеріальний, фінансовий, інформаційний, кадровий) у закладі освіти 

на сучасному етапі, визначаючи учасників та їх функції у логістичному ланцюгу 

інновацій. Зазначимо, що «ініціатор інновацій» ‒ це організація, яка генерує 

потік інновацій,  її діяльність сконцентрована на процесі їх створення, 

«провідник інновацій» ‒ це заклад, який першим освоїв нововведення, 

використовуючи інтелектуальний продукт, «реципієнт» ‒ це освітній заклад, 

який прагне до підвищення власної конкурентоспроможності шляхом 

упровадження різного роду інновацій.  

Мета І-го етапу дослідження – підготовка навчально-методичного 

забезпечення експериментальної діяльності проведено науково-практичний 

семінар «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Чернівецької області на засадах педагогічної логістики» (наказ 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 04.10.2019 № 

434 «Про проведення науково-практичного семінару експериментального 

педагогічного майданчика Всеукраїнського рівня«Управління розвитком 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної 

логістики».У заході взяли участь науковий керівник та консультанти 

майданчика: Мірошниченко К.Б.,начальник відділу змісту освіти Головного 

управління професійної освіти Директорату професійної освіти МОН; Сергеєва 

Л.М.,завідувач кафедри професійної та вищої освіти, професор ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, д.п.н.; 22 педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О області. 

У межах виконання І етапу на базі створеного  Експериментального 

педагогічного майданчика (далі – ЕПМ) за участі учасників робочої групи, 

наукових консультантів та наукового керівника експерименту було проведено 4 

вебінари у формі засідання логістичних онлайн-студій (далі – ЛОС) для 

методистів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи, навчально-

методичної роботи ЗП(ПТ)О області. До кола питань обговорення було включено 

проблеми забезпечення сервісного потоку в інформаційно-видавничій діяльності 
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ЗП(ПТ)О області, створення надійної, об’єктивної, валідної системи оцінювання 

компетенцій здобувача освіти ЗП(ПТ)О, логістичний підхід до розробки 

інноваційних освітніх ресурсів, інноваційне освітнє середовище як комплекс 

взаємопов’язаних умов, які забезпечують формування особистості.  

20 жовтня 2020 року відбувся вебінар у формі науково-методичного 

віртуального хабу (далі – НМВХ) заміжнародною участю для керівних кадрів, 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з теми: «Управління розвитком закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики». 

У роботі НМВХ взяли участь партнери НМЦ ПТО у Чернівецької області: 

керівник та педагогічні працівники Ризького технікуму туризму і творчої 

індустрії – Ілзе Лочмане, директор Ризького технікуму туризму і твочої індустрії 

(Латвія) та провідні менеджери закладу. Учасниками заходу були більше 106 

представників з 14 регіонів України. Під час заходу відбувся обмін думками з 

питань формування освітнього середовища закладу професійної (професійно-

технічної) освіти як цілісної системи; створення умов для розвитку педагога 

ЗП(ПТ)О через забезпечення сервісного потоку; запровадження мотиваційних 

механізмів розвитку педагогічних працівників,  механізми формування єдиного 

освітнього простору сфери ПТО на регіональному ринку праці тощо. 

У рамках роботи ЕПМ скоординовано роботу з підготовки3 посібників (1 

– з грифом МОН), 1 робочого зошита,членами робочоїгрупи підготовлено6 

публікацій з проблеми педагогічної логістики, забезпечено участьу 4 наукових 

конференціях (2 – за міжнародною участю),проведено5 методичних масових 

заходів (2 всеукраїнського рівня, 1 – за міжнародною участю),розроблено 

положення проЛогістичну онлайн студію, НМВХ. Робочою групою розроблено 

та запропоновано алгоритм дій із провадження дистанційного навчання із 

використанням засад педагогічної логістики, який передбачав інтеграцію 

логістичних педагогічних потоків. 

Отже, завдання констатуючого етапу експерименту (червень – грудень 

2020 року) виконано, зокрема: проведено засідання педагогічних рад за темою 
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«Основні завдання експериментальної роботи на І етапі дослідження з теми 

«Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики»; визначено 

коло учасників експериментальної роботи; сформовано робочу групу; здійснено 

вивчення проблеми в сучасній педагогічній теорії і практиці; проаналізовано 

вітчизняний та зарубіжний досвід оволодіння педагогічними колективами 

технологіями аналізу ідей освітньої логістики та їх використанням у системі 

організації освітньої діяльності, управлінні розвитком  ЗП(ПТ)О.  

За результатами комплексної діагностики створенобанк даних 

інноваційного та інформаційного менеджменту в управління розвитком 

ЗП(ПТ)О, розроблено Положення  про логістичну онлайн студію (ЛОС), 

Положення про науково-методичний віртуальний хаб (НМВХ), створено 

вкладки на сайтах закладів-учасників.      

Реалізація завдань експерименту сприятиме вирішенню проблем 

оновлення ограбованої моделі управління розвитком ЗП(ПТ)О, 

цілеспрямованому створенню нових, інноваційних форм, методів, засобів 

діяльності за допомогою прогнозованої логістичної моделі в управлінні 

розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Список літератури: 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБГРУНТУВАННЯ 

ПОНЯТЬ «МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ», «НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ», «НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ» 

 

Методична, навчально-методична, науково-методична компетентність – 

визначальні складники професійно-педагогічної діяльності викладача. 

Методична компетентність, яка є основою методичної діяльності з 

організації освітнього процесу, його забезпечення й удосконалення, 

проявляється у двох основних видах діяльності, які створюють взаємопов’язані 

та взаємообумовлені напрями: навчально-методичний і науково-методичний. 

Відповідно, що в залежності від виду діяльності викладача та базових знань та 

умінь, можна виокремити навчально-методичну і науково-методичну 

компетентності.  

На основі аналізу наукової літератури методичну компетентність – 

визначено як:  

- володіння різними методами навчання, знання дидактичних методів, 

прийомів та вміння застосовувати їх у процесі навчання, знання психологічних 

механізмів засвоєння знань і умінь у процесі навчання [1, с. 90]. 

- інтегровану сукупність знань, умінь, навичок, компетенцій викладача, що 

актуалізується в процесі педагогічної діяльності, у межах якої проявляється 

система методичних знань, умінь, навичок, здатностей і особистих вольових 

якостей [7]. 

- властивість особистості, яка ґрунтується на теоретичній і практичній 

готовності до проведення занять за різними навчальними комплектами, що 
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виявляється у сформованості системи дидактико-методичних знань і умінь з 

окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх 

застосування та наявності емоційно-ціннісного ставлення до діяльності із 

навчання учнів предмету (дидактико-методичних компетенцій) [6, с. 255]. 

- засвоєння педагогом нових методичних і педагогічних ідей, освітніх 

підходів і технологій, володінняінноваційними методами, формами і способами 

організації навчання [5, с. 15,16] 

Проаналізувавши наукову літературу, пропонуємо визначення дослідниці 

Толочко С. В.: методична компетентність – це професійне утворення, що 

актуалізується в процесі педагогічної діяльності, у межах якої проявляється 

система методичних знань, умінь, навичок, здатностей і особистих вольових 

якостей[7]. 

Формування методичної компетентності пов’язане із потребою озброєння 

викладачів методологічними знаннями (теоретичними, методології навчальної 

дисципліни, методології пізнання відповідної галузі науки), оскільки викладачі 

повинні вміти самостійно проектувати навчальний процес, самостійно 

створювати навчальні робочі програми та навчально-методичне забезпечення 

дисципліни; шукати, обробляти різну інформацію; володіти методами аналітико-

синтетичної переробки інформації, конструювати тексти як наукові, так і 

навчальні. 

Навчально-методична компетентність пов’язана з: 

1) підготовкою та щорічним оновленням навчально-методичних 

комплексів із навчальної дисципліни; 

2) відбором і впровадженням ефективних педагогічних та освітніх 

технологій, методів, методичних засобів, форм організації навчання з метою 

ефективного опанування здобувачами освіти змісту навчальної дисципліни; 

3) проведенням експертизи навчальної і наукової літератури, підготовкою 

й виданням методичних матеріалів до лекційних, семінарських, практичних, 

лабораторних занять, курсових робіт; навчальних (виробничих) практик; 
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самостійної роботи здобувачів освіти;  

3) участю в підготовці та проведенні студентських олімпіад і конкурсів 

наукових робіт;  

4) складанням завдань для здійснення поточного й підсумкового контролю 

знань, умінь, навичок зі змістових модулів та з навчальної дисципліни; 

Навчально-методична компетентність сприяє зростанню професійного 

рівня викладача, оскільки він опановує суть нових навчальних програм, 

упроваджує їх в освітній процес через трансформацію знань з різних галузей 

науки; безперервно оволодіває досягненнями психолого-педагогічних наук і 

методик викладання; освоює та впроваджує інноваційні технології та досвід; 

розвиває власні здатності до самоосвіти. 

Отже, навчально-методична компетентність – це система знань, умінь, 

навичок викладача,знання концептуальних основ структури і змісту засобів 

навчання; відбір і впровадження ефективних педагогічних та освітніх 

технологій, методів, методичних засобів, форм організації навчання для 

ефективного опанування здобувачами освіти змісту навчальної дисципліни; 

знання нормативних, організаційних документів освітньої та фахової діяльності, 

які допомагають вибудувати професійну стратегію, оформлення необхідної 

документації з планування і звітності.  

Науково-методична компетентність викладача спрямована на виконання 

ним наукової, навчально-наукової, інноваційної діяльності, а також 

використання сучасних інформаційних технологій навчання, наукової 

діагностики, експертизи тощо. Саметака діяльність впливає на підвищення 

рейтингу закладів освіти в умовах постійного зростання популярності рейтингів.  

Нові напрями у змісті методичної діяльності в закладах фахової 

передвищої освіти пов’язані з реалізацією державних стандартів освіти, 

принципів ступеневої безперервної освіти, яка реалізується у підготовці 

фахівців, а підготовка фахівців здійснюється за інтегрованими навчальними 

планами із закладами вищої освіти–інститутами, університетами, академіями. 
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Частина закладів фахової передвищої освіти стала структурними підрозділами 

саме таких закладів вищої освіти. Такий підхід актуалізує, формує  і розвиває 

науково-методичну компетентність педагога. 

Важливість формування науково-методичної компетентності викладачів 

актуалізується нормативними документами, а саме: 

➢ Закон України «Про вищу освіту»[2, стаття 58] серед обов’язків 

педагогічних, науково-педагогічних працівників називає: забезпечувати 

викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні, провадити 

наукову діяльність; підвищувати фаховий рівень, педагогічну майстерність, 

наукову кваліфікацію. 

➢ Закон України «Про фахову пердвищу освіту» [4] серед завдань закладу 

фахової передвищої освіти (стаття 29) визначає: збереження та примноження … 

наукових цінностей і досягнень суспільства; у статті 1 зазначено, що серед 

завдань інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти – 

трансформація наукових досліджень і розробок у практичну діяльність. 

➢ Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»[3] зазначає, 

що викладачі проводять свої дослідження в рамках науково-організаційної 

діяльності, спрямованої на методичне, організаційне забезпечення та 

координацію наукової (розумова креативна діяльність, метою якої є отримання 

новітніх знань та (або) пошук шляхів їхнього застосування.  

Науково-методична компетентність пов’язана з: 

✓ участю у проведенні наукових заходів, наукових конференцій, тренінгів, 

вебінарів, семінарів та інших заходів освітнього або фахового спрямування, 

підготовка доповідей та друк наукових статей тощо; 

✓ роботою в комісіях із розроблення навчальних планів, стандартів освіти 

тощо; 

✓ діяльністю в комісіях міністерств, відомств, спеціалізованих секціях 

комітету з Державних премій України, зокрема науково-методичних комісіях 

науково-педагогічних працівників спеціальностей, науково-технічних комісіях; 
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експертних радах; у вчених радах та комісіях закладів вищої освіти;  

✓ науковою діяльністю, яка спрямована на створення й застосування 

нових знань; 

✓ дослідницькою діяльністю; 

✓ здійсненнямнауковогокерівництва; 

✓ участю у підготовці та представленні  експозицій закладу освітина 

виставках з досягненьнауково-технічногопрогресу та освіти. 

Підсумовуючи, розглядаємо «науково-методичну компетентність» як 

полікомпонентну інтегрально-семантичну систему рівнозначних 

загальнофілософських, загальнонаукових та конкретно-наукових 

компетентностей, зреалізованунаскрізно на рівнях, формах організації та 

цільового призначення, видах архітектоніки освіти, етапах багаторівневого 

навчання впродовж життя через об’єднання, узаємне використання та 

еклектичне різноманіття технологій освіти, дослідництва та інноватики в 

системах професійної підготовки викладачів ЗВО; створення наукоємного 

методичного й науково-дослідного супроводу освітнього процесу та на основі 

цього продукування наукових положень і аргументованих результатів унаслідок 

здійснення досліджень у певній галузі науки та міжгалузевих, які вирішують 

складні науково-теоретичні чи конкретно-практичні проблеми[7]. 
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Сергеєва Л.М.,  

завідувачка кафедри професійної і вищої освіти 

Центрального інституту післядипломної освіти  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  

 докторка педагогічних наук, профессор(м. Київ) 

 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЯК МЕХАНІЗМ 

ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Педагогічні працівники, що прагнуть до гідного соціального становища в 

суспільстві та відповідати професійному попиту на ринку праці, мають 

безперервно вчитися новому, засвоювати нові знання, набувати нові компетенції, 

вміння та навички, щоб стати конкурентоздатними та успішними. Будучи 

ланкою безперервної освіти, підвищення кваліфікації вирішує завдання 

задоволення професійно-освітніх потреб фахівців установ і закладів освіти, 

підвищення їх професійної компетентності та особистісного розвитку. Однією із 

результативних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників є участь 

в роботі експериментальних педагогічних майданчиків (далі – ЕПМ). 

ЕПМ – це заклад освіти, на базі якого відпрацьовуються нові соціально 

значущі педагогічні й наукові ідеї, технології та визначається їх ефективність.  

Організація діяльності ЕПМ базується на нормативно-правових 

документах, серед яких: Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності (затверджено наказом МОН України від 07.11.2000 №522); 

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад 

(затверджено наказом МОН України від 20.02.2002 N 114 (0428-02); Положення 

про експериментальний педагогічний майданчик (затверджено наказом МО 

України від 16.12.1993 № 451); Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 7 листопада 2000 

року № 522, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року 
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за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30 листопада 2012 року № 1352, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2111/22423).  

Серед засад експериментальної роботи слід зазначити: зростання тенденції 

до інтеграції знань, що передбачає вміння сприймати, запам'ятовувати і 

викладати інформацію в стислому вигляді; специфіка предмета 

експериментальної роботи як процесу удосконалення професійного розвитку та 

удосконалення особистості педагога, спрямованого на формування професійної 

компетенції; підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для 

ланцюжка створення та трансферту нових освітніх технологій. 

Головними критеріями результатів ЕПМ слід вважати новизну, високу 

результативність, відповідність сучасним досягненням науки. На сьогодні у 

ЗП(ПТ)О здійснюють експериментальні розвідки дев’ять ЕПМ (див. табл. №1).  

Таблиця №1. 

Інноваційна освітня діяльність (експерименти) Всеукраїнського рівня  

на базі ЗП(ПТ)О (станом на 01.05.2021 р.) 

 Робота по ІІІ-му етапу: 

1. ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» та ДНЗ «Тернопільський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою» тема: Професійна підготовка кваліфікованих 

робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем 

сонячної і теплової енергетики (наказ МОНвід 19.10.2018 р. № 

1141); 

2. ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» та Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення 

кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій 

області з теми: «Формування готовності майбутніх кваліфікованих 
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робітників до підприємницької діяльності» (наказ МОН від 

12.11.2018 р. № 1227); 

 Робота по ІІ-му етапу: 

3. ДПТНЗ «Львівське вище професійне училище комп’ютерних 

технологій та будівництва», ДНЗ «Ставропігійське вище 

професійне училище м. Львова», Львівський національний 

університет імені Івана Франка з теми: «Науково-методичні засади 

формування професійної компетентності осіб з особливими 

освітніми потребами» (наказ МОН від 08.04.2019 р. № 451); 

4. ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище», ДПТНЗ 

«Сумський центр, Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Сумській області з теми: «Розвиток публічно-

приватного партнерства у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти з використанням технологій стратегічного 

менеджменту» (наказ МОН від 08.04.2019 р. № 452); 

5. Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки, 

ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»,  

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області з теми: «Управління розвитком закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної 

логістики» (наказ МОН від 21.05.2019 р. № 693); 

6. ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», 

ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», ДНЗ 

«Одеське вище професійне училище морського туристичного 

сервісу», ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва», ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцеї 

імені І. Г. Боровенського», Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у ПТО у Запорізькій області з теми: 

«Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
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робітників за дуальною формою здобуття освіти» (Наказ МОН від 

27.05.2019 р. № 738);   

7. ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти 

переробної промисловості», ДНЗ «Львівське вище професійне 

художнє училище»,ДНЗ «Одеське вище професійне училище 

торгівлі та технологій харчування», ДНЗ «Регіональний центр 

професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг 

Харківської області», ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній 

ліцей», Навчально-методичний центр професійно-технічної у 

Харківській області з теми: «Формування готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (наказ 

МОН від 28.05.2019 р. № 742); 

8. ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр», 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області, Національний центр «Мала академія 

наук України» з мети: «Організаційно-педагогічні умови створення 

і функціонування STEАM-центру (наказ МОН від 10.07.2019 р. № 

954); 

 Робота по І-му етапу: 

9. ДПТНЗ «Кам’янський центр підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів», ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної 

освіти», Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти 

у Дніпропетровській області з теми: «Формування 

підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників сфери послуг у процесі професійної підготовки» (наказ 

МОН від 09.01.2020 р. № 23). 

 

Участь у ЕПМ сприяє освоєнню удосконалених педагогічних технологій; 

створенню нового педагогічного продукту, необхідного для ринку освітніх 
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послуг; вдосконаленню організаційної структури ЗПО; навчанню та підвищенню 

кваліфікації педагогічних працівників; формуванню відповідної корпоративної 

культури з новими цінностями, традиціями, стилем управління;  оволодіння 

педагогічною майстерністю, удосконалення компетенцій професійної та 

методичної діяльності, проектування педагогічних технологій тощо. Слід 

активно залучати педагогічних працівників ЗО до творчо-пошукової та 

інноваційної діяльності, зокрема впроваджувати зовнішні стимули, пов’язані із 

матеріальним винагородженням; мотиви зовнішнього самоствердження (через 

оцінку оточуючих); професійні мотиви, самооцінку; мотиви особистісної 

самореалізації (передбачають можливість особистісного зростання); мотиви 

творчості, обмін досвідом.  

Так, 12.05.2021 р. творчою групою ЕПМ на базі Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області (директор С.М. 

Микитюк) та кафедрою професійної і вищої освіти Центрального інституту 

післядипломної освіти проведено вебінар для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (категорія 

– заступники директорів з навчально-виробничої роботи ЗП(ПТ)О) з теми: 

«Логістичний підхід до забезпечення розвитку професійних та творчих 

здібностей педагогічних працівників і здобувачів освіти ЗП(ПТ)О». 

Вебінар відбувався за програмо логістичної онлайн студії, де учасники 

обговорили питання: єдність логістичних потокових процесів як передумова 

створення відкритого освітнього середовища; створення умов для розвитку  

педагога ЗП(ПТ)О через  забезпечення  єдності логістичних потоків; оновлення 

змісту освіти у контексті забезпечення інформаційного потоку; запровадження 

мотиваційних механізмів розвитку професійних і творчих 

здібностейпедагогічних працівників. У заході взяли участь представники 

ЗП(ПТ)О 14 областей України (Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Миколаївської, 

Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Чернівецької та м. Києва). 
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Необхідно розширювати мережу ЕПМ, враховувати розвиток 

інноваційного досвіду, у межах якого створюються нові зразки інноваційного 

пошуку, здійснюється формування та розвиток інноваційного освітнього 

середовища закладу освіти, поширюється інноваційний рух, сприяти зміцненню 

інтеграційних міжнародних взаємозв’язків між закладами освіти та формуванню 

науково-методичної компетентності педагогічних працівників. 
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Стойчик Т. І.,  

кандидат педагогічних наук,заступник директора  

з навчально-виробничої роботи Криворізького  

професійного гірничо-технологічного ліцею  

(м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.)  

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЮ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 

ОСВІТИ 

 

Виконання завдань політичного, економічного й соціального розвитку 

України, яка нині перебуває у стані трансформації і реалізує 62 реформи та 

програми розвитку держави, визначені Указом Президента України «Про 

Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»» [5], а також вимоги, визначені 

Угодою про асоціацію з Європейським Союзом [8] та чинним законодавством з 

освіти (закони України «Про освіту» [2], «Про професійно-технічну освіту» [3], 

проєкт закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» [4]), 

потребує максимального врахування в освітньому процесі комп’ютерних, 

телекомунікаційних, хмарних технологій; змішаного та інтегрованого навчання, 

що характеризується двома чинниками ― зовнішніми і внутрішніми. 

Зовнішні чинники зумовлені, зазвичай, радикальною перебудовою в 

управлінні інноваційною діяльністю у закладі професійної (професійно-

технічної) освіти та потребують наступних змін:  

‒ запровадження нових організаційних структур у складі закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема, таких як центри 

дистанційного навчання, тренінгові центри, відділи інноваційних освітніх 

технологій, маркетингу, тьюторства, фасилітації, коучингу;  

➢ створення технопарків, навчально-дослідницьких лабораторій, 

навчально-тренувальних фірм та банків, навчально-атестаційних комплексів 
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тощо; 

➢ залучення високоякісних фахівців до викладання, вимоги до яких 

визначені чинним освітнім законодавством;  

➢ розробки та впровадження в освітній процес програм професійної 

підготовки фахівців за новими напрямами, що забезпечать підготовку з нових 

професій, таких, наприклад, як медіатекар, комп’ютерний майстер, робототехнік 

тощо, що ґрунтуються на інтеграції існуючих навчальних дисциплін та створенні 

нових. 

До внутрішніх чинників науковці відносятьрозвиток «трансферабельних» 

умінь особистості (від англ. transferable), які підлягають перенесенню, передачі, 

переміщенню з одного поля діяльності в інше та застосовуються у різних 

контекстах, пов’язаних із професійною діяльністю [7]. Визначено, що 

трансферабельні вміння «центральні для професійної компетенції в усіх 

економічних секторах та на всіх рівнях» [11], їх списки розміщено на офіційних 

сайтах найпрестижніших навчальних закладів, до яких, як звичайно, відносять:  

‒ уміння взаємодіяти та соціально розвиватися; 

‒ уміння знаходити та обробляти інформацію;  

‒ уміння планувати та вирішувати проблеми;  

‒ уміння спілкуватися та робити презентації; 

‒ уміння аналізувати;  

‒ уміння оцінювати та приймати рішення у проблемній ситуації;  

‒ уміння бачити глобальні перспективи;  

‒ уміння зайняти активну громадянську позицію;  

‒ естетична відповідальність [10].  

До трансферабельних якостей особистості також відносять уміння бути 

лідером, управляти проєктною діяльністю та працювати в команді [9]. 

Враховуючи означене, важливим постає питання якісного управління 

інноваційною освітньою діяльністю у закладах професійної (професійно-
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технічної) освіти, під яким слід розуміти виявлення й усунення недоліків у роботі 

шляхом створення зворотного зв'язку між: 

‒ користувачами (здобувачі освіти),  

‒ зацікавленими сторонами (роботодавці),  

‒ закладом професійної (професійно-технічної) освіти, 

що дозволяє своєчасно, відповідно до зворотного зв’язку, вносити 

корективи, зокрема і в систему знань, форм та методів навчання, навчальних 

дисциплін (предметів) та професій, які мають відповідати професійним 

стандартам [6]. 

Зміна форм та методів навчання передбачає впровадження інноваційних 

освітніх технологій, розробку та проведення інтегрованих лекцій і практичних 

занять на базі спеціально створених[1]: 

‒ навчально-тренувальних фірм,  

‒ навчально-тренувальних банків,  

‒ навчально-дослідницьких лабораторій,  

‒ тренінгових центрів,  

‒ навчально-атестаційних комплексів тощо.  

Незважаючи на деякі позитивні зрушення в управлінні інноваційною 

освітньою діяльністю у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 

невирішеними залишаються питання[12]:  

‒ розроблення стимулів;  

‒ фінансування модернізації та розширення освітньої діяльності в 

системі професійної (професійно-технічної) освіти;  

‒ прогнозування потреб у кваліфікаціях і професіях у зв’язку з суспільно-

економічними змінами;  

‒ забезпечення можливостей для навчання впродовж життя;  

‒ визнання неформального або інформального навчання  

Причини полягають у тому, що управління інноваційною освітньою 

діяльністю у закладах професійної (професійно-технічної) освіти передбачає:  
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‒ постійний розвиток, самооцінювання та досягнення високих 

результатів діяльності;  

‒ розроблення політики в сфері якості й цілей, планування якості та її 

контроль, забезпечення якості,  

та потребує спеціальної підготовки керівників і педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти до такого виду діяльності. 
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ВИКЛИКІВ 
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Комунального закладу Київської обласної ради  

„Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий  
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АКТУАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Умови зростання впливу людського потенціалу на суспільний розвиток 

України, формування нової системи освіти зумовлює адміністративно-правові 

зміни у фаховій передвищій освіті. Дані зміни відображатимуться на підвищенні 

рівня їх відповідності актуальним сучасним і перспективним потребам 

особистості, суспільства, держави. Адже саме дана підсистема є одним із 

основних постачальників кадрів для національного та регіональних ринків праці 

в адміністративно-правовому напрямі. Відповідно, інноваційний контекст 

адміністративно-правових змін у фаховій передвищій освіті полягає, 

насамперед, у забезпеченні умов для розвитку та формування професійних 

компетентностей майбутніх випускників, необхідних їм у професійній 

діяльності, що неможливо без постійного професійного розвитку і 

самовдосконалення викладачів цих закладів освіти. 
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Зауважимо, що освіта потребує компетентних викладачів в 

адміністративно-правовому напрямі, які завдяки критичному мисленню й 

відповідальності будуть здатні не лише до накопичення певної суми знань, а й 

уміння мислити та застосовувати їх за будь-яких обставин. 

Чинні нормативно-правові документи відображають основні аспекти щодо 

реалізації компетентнісногонауково-методичного підходу в освіті та визначення 

ключових компетентностей педагогів і тих, хто навчається, а саме: Закони 

України  «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII та «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII; Наказ МОН України «Про затвердження кваліфікаційних 

характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних 

працівників навчальних закладів» від 01.06.2013 № 665; Національна рамка 

кваліфікацій від 23.11.2011 № 1341. 

Специфіка науково-методичного компетентнісного підходу полягає в 

тому, що засвоюються не «готові знання», а «прослідковуються умови 

походження даного знання» [2, с.36]. Ю. Лебеденко зазначає, що компетентний 

фахівець відрізняється від кваліфікованого тим, що він не лише володіє певними 

знаннями, уміннями та навичками, що необхідні для його плідної професійної 

діяльності, а й реалізує їх у своїй роботі; завжди саморозвивається та виходить 

за межі своєї дисципліни; вважає свою професію великою цінністю [2, с. 87]. 

У рамках проекту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний – рівному»» 

науковці запропонували орієнтовний перелік із 7 ключових компетентностей: 

уміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, 

компетентності з ІКТ, здоров’язберігальна [1, с. 90]. Поняття науково-

методичної компетентності охоплює задані навички (вимога виконувати 

індивідуальні завдання); використання знань і вмінь на робочому місці на рівні 

встановлених вимог (стандартів) до даної роботи; здатність відповідально 

виконувати обов’язки і досягати очікуваних результатів; рішення в 

нестандартних ситуаціях; здатність застосовувати знання та вміння в нових 

умовах виробничої діяльності. 
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В умовах сучасної системи освіти, зокрема фахової передвищої, науково-

методичний компетентнісний підхід дає змогу викладачам здійснити у своєму 

професійному розвитку від його орієнтації на відтворення знань до їх 

застосування у більш досконалій формі; покласти в основу стратегії 

професійного розвитку гнучкість форм і методів на користь розширення функцій 

і завдань педагогічної діяльності; пов’язати більш тісно мету професійного 

розвитку із ситуаціями їх реалізації в освітньому процесі; орієнтувати 

педагогічну діяльність на нескінченну дієвість професійних ситуацій. 

Критерієм якості в умовах професійного розвитку викладачів закладів 

фахової передвищої освіти виступає професійна науково-методична 

компетентність. Її характерними рисами вчені називають підвищення ролі 

суб’єкта в соціальних перетвореннях, його здатність зрозуміти динаміку 

процесів розвитку в закладах освіти. 

У Кваліфікаційних характеристиках професій (посад) педагогічних та 

науково-педагогічних працівників навчальних закладів відображено їхні 

компетентності, під якими розуміють якість дій працівника, що забезпечують 

адекватне й ефективне вирішення професійно важливих предметних завдань, що 

мають проблемний характер, а також готовність нести відповідальність за свої 

дії [3]. 

Аналіз наукових джерел уможливив визначити дефініцію «професійна 

педагогічна науково-методична компетентність викладача закладу фахової 

передвищої освіти» як інтегральне утворення, що представлене системою 

теоретичних знань, практичних умінь, соціально значущих і професійно 

важливих якостей особистості, сформованої мотиваційно-ціннісної сфери та 

набутого досвіду, діалектичний взаємозв’язок яких забезпечує результативність 

його професійної педагогічної діяльності в умовах закладу фахової передвищої 

освіти.  

Застосування науково-методичного компетентнісного підходу до 

професійного розвитку викладачів закладів фахової передвищої освіти 
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передбачає опанування сукупністю загальнопедагогічних, загальнокультурних і 

комунікативних умінь та інтегративних якостей особистості викладача, 

спроможного педагогічно, психологічно, методично та управлінськи доцільно 

організовувати свою професійну діяльність, спрямовану не лише на виховання 

та навчання, а й на власний саморозвиток. 

Ми розглядаємо професійну науково-методичну компетентність викладача 

як інтегральну особистісну якість, сукупність професійних компетенцій, що 

зумовлюють готовність до педагогічної діяльності. 

Отже, не викликає сумніву необхідність створення системи професійного 

розвитку викладачів закладів фахової передвищої освіти на основі науково-

методичного компетентнісного підходу, оскільки професійна педагогічна 

компетентність є цілісною особистісною характеристикою викладача-практика, 

адже передбачає безперервне становлення професійного педагогічного 

працівника, який уміє аналізувати дієві тенденції розвитку освіти й науки, 

здійснювати освітню діяльність випереджального характеру, бути об’єктом і 

провідником позитивних змін, мати кращі показники інтелектуального напряму 

в галузі освіти й емоційного інтелекту. 

Перспективи наступних досліджень у даному напрямі пов’язуємо з 

систематизацією існуючих напрямів професійного розвитку викладачів-

практиків закладів фахової передвищої освіти та методик долучення даної 

категорії педагогічних фахових працівників до професійного вдосконалення в 

закладах освіти України. 
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Денисенко О.Г. 

викладач Вищого професійного училища №75,с. Олександрівка, 

Дніпропетровська область 

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ  ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА. 

Три шляхи ведуть нас до знання: шлях  

роздуму – це шлях найблагородніший, 

шлях наслідування – це шлях найлегший 

і шлях досвіду – це шлях найгіркіший 

(Конфуцій) 

 

Професійна компетентність педагога може розглядатись як своєрідна 

відповідь на проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок протиріччя між 

необхідністю забезпечити сучасну якість і неможливістю вирішити це завдання 

традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення обсягу інформації, що 

підлягає засвоєнню учням. Орієнтація вимог до рівня підготовки учнів на 

підставі компетентнісного підходу припускає інше структурування змісту й 

організації освітнього процесу, зокрема професійної компетентності викладача 

щодо формування культури мислення учнів. В якості центрального поняття 

відновлення та модернізації освітнього процесу виступає поняття «професійна 

компетентність» викладача. 

Поняття «професійна компетентність» ширше знань, умінь і навичок, не є 

їхньою сумою, тому що включає всі сторони діяльності: знаннєву, операційно-

технологічну, ціннісно-мотиваційну тощо.. Із точки зору професійної 

компетентності викладача у формуванні культури мислення дітей можна 

стверджувати, що викладач повинен по-новому розуміти свою професійну 

діяльність. Сьогодні викладач в основному працює не з учнем, а з предметом, і 

як головне завдання все ще висуває завдання щодо кількісного та якісного 

засвоєння навчальних компетентностей з навчального предмета. 
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Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов'язане з 

особистісним потенціалом викладача, його загальною та професійною 

культурою, без яких неможливе вирішення наявних проблем навчання та 

виховання відповідно до нових освітніх парадигм. 

Сучасному викладачеві необхідні гнучкість і нестандартність  мислення,  

вміння адаптуватися до швидких змін умов життя.  

А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, 

наявності розвинених професійних здібностей. Ця проблема зафіксована у 

державній національній програмі "Освіта", де наголошується, що один з 

головних шляхів реформування освіти полягає в необхідності "підготовки нової 

генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та 

загальнокультурного рівня" . 

Основними шляхами підвищення професійної компетентності педагогів є: 

1.Формування методичного середовища або професійна взаємодія з 

колегами, тобто участь у колективних та групових інноваційних формах 

методичної роботи: співпраця у творчих групах, дослідній діяльності, 

організація консультативно-методичних груп, педагогічні чи психологічні 

тренінги, участь у чатах, форумах щодо розробки актуальних проблем, 

методичних фестивалях, панорамах, презентаціях,  участь у діяльності 

навчального закладу. 

2.Формування гнучкої системи безперервної освіти педагога: 

✓ інноваційний підхід педагога до вдосконалення рівня професійної 

компетентності як у атестаційний, так і в міжатестаційний період.Робота в 

міжатестаційний період може бути врахована під час атестації педагога ( участь 

у проведенні семінарів, творчих столів, наукових досліджень, розробка та 

публікація навчально-методичних матеріалів, авторських програм, робота в 

складі творчих груп, участь у професійних конкурсах тощо); 
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✓ самоосвітня діяльність (епізодична і планова) викладача, 

саморозвиток, пошук шляхів професійної самореалізації; здійснення 

безперервного навчання, оскільки «викладач живе доти, доки він учень»; 

✓ складання плану самовдосконалення професійної компетентності: 

вивчення передового досвіду колег, проведення відкритих уроків, самоаналіз 

уроків, обговорення відвіданих уроків, участь у конкурсах тощо; 

✓ цілеспрямована систематична робота над методичною темою, 

✓ збір та укладання творчого портфоліо викладача-колекція власної 

бази кращих уроків, цікавих прийомів, знахідок на уроці й позаурочній 

діяльності, власних засобів наочності, дидактичних матеріалів, продуктивних 

педагогічних технологій, що відображають зусилля викладача, успіхи або 

досягнення з тієї чи іншої проблеми, індивідуальної творчої теми; 

✓ самовиховання, удосконалення методів, прийомів і форм навчально-

виховної взаємодії з учнями; вироблення індивідуально-творчого стилю роботи; 

✓ рефлексі явласної діяльності (через об'єктивну оцінку прийти до 

самореалізації); самокорекція; виконання завдань у міжатестаційний період. 

З. Створення інформаційно-освітнього простору з рівноправним 

доступом всіх педагогів до інформаційно-освітніх ресурсів :бібліотека; інтернет; 

відеотека педагогічного досвіду, реєстр програмних педагогічних засобів 

навчання. 

4. Готовність до інноваційної діяльності, пріоритет освітніх технологій: 

✓ апробаціясучаснихнауково-методичних концепцій, виявлення та 

впровадження освітніх продуктивних технологій навчання і виховання, які 

допоможуть учням з успіхом виконувати навчальні завдання; 

✓ переведення навчального процесу на технологічний рівень, тобто 

попереднього проектування процесу навчання з урахуванням дидактичних цілей 

і заданого рівня засвоєння; 

✓ забезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу: 

розробка авторських програм, спеціальних і факультативних курсів; 
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✓ системне використання міжпредметних зв'язків і міжпредметної 

інтеграції, тобто інтегративного підходу; 

✓ поповнення власного арсеналу інноваційними формами уроків: 

урок-тренінг, урок-дослідження, урок-пошук, урок-мандрівка, урок-практикум, 

урок-діалог, урок тематичної атестації, активізована лекція. 

Аналіз моделі професійної компетентності та умов, що стимулюють 

професійне зростання педагога дають можливість більш цілісно вивчити процес 

удосконалення професійно педагогічної майстерності викладача, розглянути 

освітню ситуацію в різних аспектах та ракурсах, визначити цілі та завдання, 

відповідно до яких має відбуватися процес підготовки педагога, а самому ж 

викладачу – визначити власний рівень професійної компетентності, створити 

індивідуальну траєкторію професійного зростання, спрогнозувати програму 

саморозвитку та самореалізації, оскільки професійна компетентність викладача 

— це результат творчої професійної діяльності, інтегрований показник 

особистісно-діяльнісної сутності педагога.  

Сьогодні визначення поняття ключових компетентностей стосується не 

тільки питань змісту освіти, воно зачіпає всю соціальну сферу суспільства, яке 

передбачає формування в молоді певних навичок для життя та діяльності. Саме 

компетентності розв'язують життєво важливі проблеми, оскільки дозволяють 

оперувати здобутими знаннями, надають можливість застосовувати їх упродовж 

всього життя. 
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Заслоцька Н. В., 

викладач ДПТНЗ «Вінницьке вище  

професійне училище сфери послуг», аспірант Інституту 

 професійно-технічної освіти НАПН України (Вінниця – Київ) 

 

ФОРМИ І МЕТОДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Перехід до ринкової економіки виокремив три групи інтересів по 

відношенню до професійної освіти – інтереси особистості (учня, слухача), 

роботодавця (стейкхолдера, замовника кадрів) і держави. Вони часто не 

співпадають, а інколи і вступають у суперечність, вимагаючи від такої соціальної 

інституції, як професійна освіта, швидкої адаптації до усіх змін, оновлення 

змісту освіти, підготовки кваліфікованих фахівців, які були 

бконкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Вирішенням наведених 

проблем займаються педагогічні працівники закладів професійної освіти.Саме 

рівень професійної компетентності педагогічного працівника, його особистісні 

якості, особливості процесів його мислення, готовності до інноваційної та 

науково-методичної діяльності є визначальними чинниками у процесі 

формування в учнів системи теоретичних знань, практичних умінь, професійних 

навичок, які мають забезпечити рівень кваліфікації з визначеної професії 

відповідно до сучасних вимог.  

Однією з організаційних форм групової науково-методичної роботи у 

ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» є діяльність 

методичної комісії суспільних дисциплін, фізичної культури та захисту України, 

члени якої постійно беруть участь у вебінарах, конференціях, проєктах, 

застосовують інформаційно-комунікаційні технології для дистанційного та 

змішаного навчання, проводять тижні відповідного спрямування та ін. Такі 

заходи сприяють не лише формуванню в учнів професійної компетентності, а й 

становленню активної  творчої особистості. Основні форми науково-методичної 
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роботи педагогічних працівників методичної комісії суспільних дисциплін, 

фізичної культури та захисту України ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне 

училище сфери послуг» відображено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні форми науково-методичної роботи педагогічних працівників 

методичної комісії суспільних дисциплін, фізичної культури та захисту 

УкраїниДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» 

Форма Зміст 

Використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Створення й поповнення сайтів та блогів викладачів, майстрів 

виробничого навчання теоретичними матеріалами, відео, 

презентаціями, завданнями для дистанційного та змішаного 

навчання; проведення уроків за дистанційною формою через 

платформиZOOM, GoogleMeet. 

Онлайн- навчання 

- «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» (ТОВ 

«Едюкейшнал Ера»); 

- «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для 

педагогів та керівників закладів ПТО (ТОВ «Едюкейшнал Ера»); 

-  «Декомунізація свідомості» 

«Декомунізація – Дерадянізація - Деколонізація» (Український 

інститут національної пам’яті, Вінницька обласна державна 

адміністрація, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського); 

- «Шкільна практика та інституційна співпраця у підготовці 

викладачів закладів професійної освіти. Досвід Австрії» (Інститут 

бізнес-освіти Віденського університету економіки та бізнесу в 

рамках Еразмус+ проєкту PAGOSTE); 

- «Права людини в освітньому просторі» (ТОВ «Едюкейшнал 

Ера»); 

- «Діджитал-комунікації» (Освітня організація «BritishCounsul») та 

ін. 

Тренінги 

- Тренінгова програма для молоді «Skillslab: успішна кар’єра» , 

«Skillslab: власна справа» (Агенція регіонального розвитку 

Вінницької області); 

https://pagoste.eu/uk/?fbclid=IwAR25iAEy2hyRf3QqxiQm6H4Z1G_RFox7YphKp2Z9d8I6eUk-bMSdiJpM-lQ
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- Тренінг для викладачів пілотного курсу «Навички для успішної 

кар’єри» (ГО «Центр «Розвиток КСВ» за підтримки Фонду ООН у 

галузі народонаселення та Міністерства освіти та науки України) та 

ін. 

Проєкти 

- Проєкт «Правильний вибір – школа для життя дітей учасників 

бойових дій та загиблих учасників АТО/ООС» – переможець 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» Вінницької ОТГ на 2021 

рік. 

Конференції, 

семінари 

- ІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Інноваційні 

напрями розвитку вітчизняного туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу»; 

- XIIІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської 

та студентської молоді «Пд-Сх Україна: зі стародавності до ХХІ ст.»; 

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна 

освіта в умовах сталого розвитку суспільства»; 

- ХV звітна Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» та 

ін. 

Конкурси 

- Всеукраїнська експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина 

– Україна». Пошуково-дослідницька робота у номінації 

«Козацькому роду нема переводу» на тему: «Козацькі клейноди в 

українському фольклорі»; 

- Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, 

брати мої!». Робота на тему: «Торуй свій шлях – той, що твоїм 

назвався, той, що обрав тебе навіки вік» (В. Стус). Номінація 

«Історія України і державотворення». Робота на тему: «Творець 

української державності  – отаман УНР Яків Гальчевський». 

 

З метою поглиблення і систематизації знань учнів про рідний край та 

Батьківщину, історичну минувшину та сучасність українського народу, 

залучення більшої кількості здобувачів освіти  до систематичних занять 

туристсько-краєзнавчою діяльністю за рахунок підвищення їх інтересу до 

екскурсій, подорожей, змагань, мотивації учнів допропагування культури 
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здоров’я та ведення здорового способу життя, згуртування колективу груп 

закладу освіти, сприяння їх фізичному та психологічному розвитку у 2020-

2021 н. р. у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг 

проведено тиждень суспільних дисциплін, фізичної культури та захисту України 

«Подорожуймо разом!». У рамках тижня відбулися наступні заходи: День 

відкритих дверей у музеї  «Історія родини – в історії країни»; продемонстровано 

відеожурнал «Видатні постаті України»,  відеопривітання з Днем туризму, 

відеопрезентацію «Заряджені туризмом» та «Уроки здоров’я онлайн»; проведено 

виховні години «Вінниччина туристична» та  туристичний квест «В країні 

чудес»; відбулися екскурсії  до костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської та до 

Державного архіву Вінницької області. 

Як бачимо, одним із напрямів фахової діяльності педагогічних працівників 

закладів професійної освіти є постійне підвищення професійного рівня, 

педагогічної майстерності, загальної і професійної культури. Цьому значною 

мірою допомагає організація науково-методичної роботи із застосуванням 

сучасних форм і методів, які сприяють успішній підготовці кваліфікованих 

кадрів, – не лише професіоналів, а й всебічно розвинених особистостей. 
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Ілляшенко Л. О.,  

заступник директора з навчальної роботи,  

викладач-методист, фаховий коледж економіки і технологій 

Національного університету «Чернігівська політехніка»  

(м. Чернігів, Чернігівська обл.) 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧАЗАКЛАДУ  

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В умовах сьогоденнярозвиток і формування професійної компетентності 

викладача єключовими питаннями у системі освіти, яка потребує оновлення 

змісту та форм організації навчально-виховного процесу. Пріоритетність даної 

проблематики полягає у врегулюванні розбіжностей між новими критеріями 

педагогічної діяльності, які виникають за рахунок педагога, як спроможного 

суб’єктадо професійного, особистісного саморозвитку, гуманістичного 

спрямування педагогічних систем, технологій і його спроможності до виконання 

завдань під час освітнього процесу. Для покращення педагогічної майстерності 

викладач повинен постійно розвивати свою професійну компетентність, а саме 

володіти вміннями для здійснення правильного вибору педагогічної позиції, 

змісту навчання та форм, навчальної літератури тощо. 

У своїй науковій праці [1, с.11] В.В.Олійник зауважуєпро необхідність 

навчання педагога протягом життя для постійного самовдосконалення знань, які 

відповідають потребам часу. А також зазначає вагомість створення необхідних 

умов для педагога, а саме — володіння новітніми знаннями методики, теорії та 

методології європейського рівня за суспільними міжнародними орієнтирами. 

Отож для успішної модернізації освітнього процесу актуальним залишається 

підвищення якості вищої освіти, шляхом покращення професійного рівня 

викладачів, не лише за рахунок власнихзнань, а й уміння приймати виважені 

рішення, уміло управляти інформацією.У свою чергу інформатизація освіти 

спричинила не лише трансформацію методичної бази, а й ролі освіти в державі. 
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Тому суспільство потребує, у першу чергу, професійного і сучасного викладача, 

який відповідає вимогам закладів фахової передвищої освіти (далі ЗФПО). 

Варто зазначити основні критерії, якими має досконало володіти викладач 

ЗФПО: державною мовою;інформаційною складовоювідповідної 

навчальноїдисципліни; вмінням використовувати навчальні технології, 

інноваційні методи, формипедагогічної діяльності; вмінням встановлювати 

зв’язок навчальної дисципліни з навколишнім життям і сучасністю із 

застосуванням можливих засобів інформації. Викладач має займати активну 

життєву позицію у культурній, економічній, політичній та суспільній складовій; 

оперувати сучасними аудіо- та відео- компетенціями для проведення 

спостережень, досліджень; вміти використовувати медіаосвіту; добре володіти 

інформаційно-комунікаційними технологіями та засобами – сьогодні це не лише 

особистісна потреба, а й об’єктивна вимога часу, особливо в організації 

дистанційної освіти.Визначені критерії обумовлюють розвиток професійної 

компетентності сучасного викладача ЗФПО. 

Порівняння представлених авторами трактувань понять «розвиток», 

«компетенція» та «компетентність» свідчить про відсутність єдиного 

визначення (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Дефініціїнауковців щодо розкриття сутностіпонять «розвиток», 

«компетенція» та «компетентність»* 

Автор Трактування поняття 

Р. Декарт Розвиток −це породження природою нових форм матерії [2, с. 22]. 

І. Кант Розвиток −це походження світів, виникнення небесних тіл та причини 

їх руху [3, с. 11-19]. 

Г. Гегель Розвиток −це поєднання як матеріального світу (кількість, якість, міра, 

явище, об'єкт), так і ідеального (чиста думка, ідея, мораль, свідомість, 

мистецтво) [4, с. 215]. 

Аристотель Розвиток −це реалізація, розкриття під дією кінцевої мети тих 

тенденцій, що спочатку були закладені в тій або іншій живій істоті, 
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зводячи, таким чином, розвиток до сукупності кількісних змін, до 

повторення раз і назавжди даного [5, с. 54]. 

О.В. Кучай Компетенція−це сукупність взаємозалежних якостей особистості 

(знання, уміння, навички, способи діяльності), що задаються до 

певного кола предметів і процесів та необхідних для якісної, 

продуктивної діяльності щодо них [6, с. 45]. 

М.С.Головань Компетенція− це деяка відчужена, наперед задана вимога до 

підготовки особи (властивості або якості, потенційні здатності особи), 

наперед задана вимога щодо знань та досвіду діяльності у певній сфері 

[7, с. 29]. 

В. О. Калінін Компетентність характеризує і визначає рівень професіоналізму 

особистості, а її досягнення відбувається через здобуття необхідних 

компетенцій, що складають мету професійної підготовки фахівця  

[8, с.8]. 

О. І. Пометун Компетентність−це інтегрований характер поєднання знань, умінь і 

навичок, що дозволяють ефективно розв'язувати певні проблеми і 

завдання у конкретному виді діяльності [9, с. 18]. 

* - узагальнено автором на основі [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

На думку Р.Декарта розвиток — це породження природою нових форм 

матерії [2, с. 22-33]. О.В. Кучай [6, с. 45] визначає поняття «компетенція» через 

сукупність взаємозалежних якостей особистості що задаються до певного кола 

предметів і процесів та необхідних для якісної, продуктивної діяльності щодо 

них. Інший аспект компетентності розкриває В.О.Калінін як рівень 

професіоналізму особистості, а її досягнення відбувається через здобуття 

необхідних компетенцій, що складають мету професійної підготовки фахівця [8, 

с.8]. 

Підвищення професійної компетентності викладача ЗФПО включає в себе 

процес зміни професійних дій викладача, а саме його особистісних якостей та 

професійних знань й умінь, який безпосередньо пов’язаний із модернізацією 

освітньої траєкторії. Під час використання професійної компетентності та 

творчого підходу в освітньому процесі формується індивідуальний стиль роботи 
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викладача ЗФПО, який включає в себе не тільки уміння аналізувати та 

систематизувати критерії освітнього процесу у Європі, а й проектувати 

індивідуальну професійну діяльність, прогнозувати зміни в освітньому 

середовищі та в навчальній діяльності студентів, здійснювати аналіз 

інтелектуальних ресурсів тощо.  

Тобто, під визначенням висловлювання «розвиток професійної 

компетентності викладачів ЗФПО» слід розуміти процес векторних змін знань та 

умінь, вдосконалення професійних, особистісних якостей викладача та 

виокремлення власної позиції. Головним етапом у процесі педагогічної роботи 

залишається самоорганізація та саморозвиток викладача ЗФПО у результаті 

вчасного здійснення аналізу та систематизації ускладнень його педагогічної 

діяльності, рівня його професійної компетентності. Через зовнішні впливи 

зумовлюється необхідність розвитку мотиваційних факторів викладачів для 

підвищення професійної  компетентності  під час навчального процесу. Викладач 

ЗФПО за результатами дослідження володіє високим рівнем професіоналізму, а в 

разі неповного комплексу засобів, які використовуються, отримує їх завдяки 

співробітництву та у майбутньому розвиває рівень власної компетентності.  

Розвиток професійної компетентності викладачів ЗФПО під час 

навчального процесу  включає  основні етапи: 

• етап діагностики (виокремлення перешкод для викладачів під час 

практичної діяльності,  також визначення власних цілей та задач в педагогічній 

діяльності викладача); 

• аналіз та узагальнення ускладнень, які виникають під час дій 

викладачів та їх усунення; 

• створення проекту власної діяльності викладача ЗФПО, що є 

основною метою у процесі діагностування їх професійної компетентності;  

• здійснення перевірки та самоперевірки рівня професійної 

компетентності викладачів ЗФПО. 
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Отже, серед загальних педагогічних умов у процесі розвитку професійної 

компетентності викладача ЗФПО слід виокремити основні: визначені вимоги під 

час професійної та педагогічної підготовки викладачів; створення моделі 

професійної компетентності викладача ЗФПО та методики при оцінці 

компетенційвикладача ЗФПО; здійснення аналізу результатів кожного викладача 

і загалом педагогічного колективу; виокремлення недоліків, які існують в 

педагогічному колективі та подальше їх усунення. Виконання відповідних умов 

забезпечує розвиток професійної компетентності викладачів ЗФПО.  
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗП(ПТ)О ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

КОНТРОЛЬНОГО ЕТАПУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

З 2017 року колектив кафедри методики професійної освіти та соціально 

гуманітарних дисциплін (далі МПО та СГД) Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (далі БІНПО) виконує науково-дослідну тему 

«Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за 

інноваційними моделями у системі неперервної освіти», що є складовою 

загальноінститутської теми науково-дослідної роботи «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку професійної компетентності». 

У 2020 році науково-педагогічні працівники кафедри МПО та СГД 

апробували та відкоригували у процесі дослідження структурно-процесуальну 

модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О. 

Крім того, колективом кафедри МПО та СГД було організовано та 

проведено контрольний етап дослідження для визначення рівня розвиненості та 

виявлення динаміки розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

ЗП(ПТ)О. 

До експерименту було залучено 98 педагогів – 45 майстрів виробничого 

навчання та 53 викладачі професійно-теоретичної підготовки 

експериментальних груп, що були створені на базі ЗП(ПТ)О Сумської, 

Полтавської та Дніпропетровської областей. 

Анкетування педагогів експериментальних груп проводилося за тими ж 

методиками, що і на констатувальному етапі дослідження. 
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Для виявлення динаміки розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О було здійснено порівняння із даними, отриманими під час 

констатувального етапу дослідження. 

Систематизовані та узагальнені результати опитування дали змогу зробити 

наступні висновки. 

Відмічено позитивні зміни для мотивації педагогів ЗП(ПТ)О до 

підвищення кваліфікації. Так, більшість викладачів (36 %) та майстрів (34 %) 

мотивацією для підвищення кваліфікації вважають можливість отримати 

інформацію про освітні інновації, а 33 % викладачів і близько 30 % майстрів – 

прагненням до професійного самовдосконалення. 

У ході контрольного етапу дослідження було виявлено підвищення 

загального рівня знань слухачів з методики навчання професії. Статистичні дані 

засвідчили, що серед викладачів за результатами експерименту переважають 

систематизовані спеціальні – близько 80 % респондентів та глибокі спеціальні 

знання – 15 % опитаних. У майстрів відповіді розподілилися наступним чином: 

елементарні загальні знання мають 15 % слухачів, систематизовані спеціальні – 

75 %, глибокі спеціальні знання мають близько 10 % опитаних. 

Також позитивна динаміка була відмічена у здатності педагогів ЗП(ПТ)О 

до проєктування цілей навчання, змісту навчання, корекції та контролю 

навчальних досягнень учнів. Результати засвідчили наступне: 8% викладачів та 

15 % майстрів здатні виконувати названу діяльність у типових педагогічних 

ситуаціях за зразком, 65 % викладачів та 62 % майстрів зазначили, що готові 

виконувати дану діяльність самостійно, визначаючи цілі на діагностичній основі 

та відповідний зміст навчання, форми та методи контролю досягнень учнів, 27 % 

опитаних викладачів та 23 % майстрів відмітили, що здатні виконувати названу 

діяльність у нестандартних ситуаціях, впроваджувати інноваційні підходи до 

проєктування компонентів дидактичної системи. 

Однією з вимог підвищення рівня науково-методичної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О було визначено їх здатність до планування та організації 
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інноваційних занять. Як показало контрольне опитування, збільшився відсоток 

тих педагогів, які здатні самостійно підготувати сценарій та провести 

інноваційне заняття (67 % викладачів і 58 % майстрів) та які здатні 

впроваджувати авторські методичні розробки у практику планування та 

проведення інноваційного заняття (23 % викладачів і 15 % майстрів). 

У процесі дослідження у слухачів експериментальних груп було виявлено 

більш продуктивну спроможність до планування комплексного методичного 

забезпечення предмету (професії). Близько 62 % викладачів та 59 % майстрів 

заявили, що вдосконалюють вже розроблене КМЗ шляхом застосування 

цифрових технологій та сучасних засобів навчання, а 36 % викладачів та 33 % 

майстрів самостійно розробляють КМЗ з урахуванням освітніх інновацій. 

За результатами контрольного опитування також було з’ясовано, що 

домінуючими видами навчально-методичної діяльності педагогів ЗП(ПТ)О на 

сьогодні є:  

• експериментальна діяльність з адаптації впровадження 

педагогічного досвіду – 29 % викладачів та 27 % майстрів; 

• впровадження сучасних освітніх інновацій у власну навчально-

методичну діяльність – 56 % викладачів та близько 50 % майстрів. 

Дані контрольного анкетування слухачів експериментальних груп також 

засвідчили, що:  

• більше 90 % викладачів професійно-теоретичної підготовки та близько 

75 % майстрів виробничого навчання заявили про важливість психолого-

педагогічної та методичної підготовки для ефективної організації освітнього 

процесу у ЗП(ПТ)О; 

• переважаючими виявлено діагностичний та евристичний рівні 

діяльності педагогів щодо організації навчальної роботи учнів, проєктування 

освітнього процесу, планування та організації інноваційних уроків та підготовки 

сучасного навчально-методичного супроводу занять; 
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• близько 74 % опитаних педагогів регулярно публікують результати 

педагогічної діяльності у періодичних виданнях та у збірниках матеріалів 

науково-практичних та науково-методичних заходів; 

• переважна більшість респондентів (близько 87 %) заявили про 

актуальність і важливість проведення науково-методичних і науково-

практичних заходів (у тому числі професійної спрямованості) у курсовий та 

міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації; 

• майже 100 % опитаних відмітили ефективність використання 

матеріалів електронного освітнього ресурсу кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. 

Контрольний етап дослідження дозволив відслідкувати динаміку розвитку 

науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О, відповідно до якої у 

викладачів професійно-теоретичної підготовки експериментальних груп 

домінуючими зафіксовано діагностичний  та евристичний рівні розвиненості 

науково-методичної компетентності (збільшились відповідно на 1,9 % та 13,2 % 

у порівнянні з результатами констатувального етапу дослідження) (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка розвитку науково-методичної компетентності викладачів 

експериментальних груп 

 

У майстрів виробничого навчання експериментальних груп також 

зафіксовано позитивну динаміку розвитку науково-методичної компетентності, 
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свідченням чого є збільшення кількості осіб з діагностичним (на 4,5 %) та 

евристичним (на 8,9 %) рівнями розвиненості науково-методичної 

компетентності (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка розвитку науково-методичної компетентності майстрів 

експериментальних груп 

 

Представлена статистика підтверджує дієвість та своєчасність 

запропонованих змін у структурі підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О на 

рівні змістового та процесуального компонентів. 
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РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Впродовж останнього десятиліття в українському освітньому просторі 

спостерігаються активні реформаційні процеси, які спрямовані на перебудову 

змісту освіти, оновлення форм та методів професійної підготовки фахівців та 

формування їхніх професійних компетентностей. Актуальною залишається і 

проблема розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних 

дисциплін закладів фахової передвищої освіти. Досліджуючи означене питання, 

нами здійснено аналіз науково-педагогічних джерел та нормативно-правової 

освітньої бази України з метою виявлення та узагальнення поглядів учених щодо 

досліджуваної проблеми. Базовими поняттями дослідження у вимірі 

дефінітивного аналізу стали поняття «компетентність», «компетенція», 

«методична компетентність», «методична компетенція», «компетентність 

вчителя», «методична компетентність викладача» тощо. 

 Наскрізна гуманізація освіти, посилення особистісного виміру в 

педагогічній науці та практиці зорієнтована на студента, як якісно 

підготовленого фахівця та є головною метою системи освіти XXІ століття. 

Індивідуальна траєкторія розвитку методичної компетентності викладача 

закладу фахової передвищої освіти спричинена низкою факторів та має 

методологічний смисл. Саме набуття професійних методичних 

компетентностей,  опанування сучасними інноваційними методами та формами 
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навчання, прагнення до науково-методичного розвитку, обумовлюють процес 

неперервного професійно-педагогічного зростання.  

На наше переконання, методологічні засади розвитку методичної 

компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у закладах фахової 

передвищої освіти базуються на понятті «методологія» та її рівнях, зокрема, на 

філософському  рівні та рівні загальнонаукової методології, а також 

взаємопов’язаних методологічних підходах: компетентнісному, інноваційному, 

діяльнісному, системному.На рівні наукової методології спостерігається 

застосування викладачами сукупності методів науково-педагогічного 

дослідження з метою активного розвитку методичної компетентності. Єдність 

теоретичної і практичної складових розвитку методичної компетентності 

викладачів гуманітарних дисциплін передбачає застосунок у педагогічній 

діяльностікогнітивного, операційного та рефлексивного компонентів. 

Аналізуючи матеріали вітчизняних та зарубіжних дослідників, зосереджуємо 

увагу на можливості виокремлення і низки принципів розвитку методичної 

компетентності викладачів. Найвагомішими з них вважаємопринципи 

практичної спрямованості, науковості, систематичності і послідовності, 

розвитку особистості та принцип партнерства. 

Варто зазначити, що розвиток методичної компетентності викладачів 

гуманітарних дисциплін у закладах фахової передвищої освіти залежить від 

таких закономірностей як зумовленість професійного розвитку, вмотивованість 

викладачів, особистісно-цілісна спрямованість,  розвиток педагогічної 

майстерності паралельно з розвитком методичної компетентності освітянських 

кадрів, оволодіння знаннями концентричної спіралі провадження освітнього 

процесу тощо.Теоретична та практична складові розвитку методичної 

компетентності передбачають комплекс методичної навички та її застосування у 

професійній діяльності. Вважаємо, що теоретична складова ґрунтується на 

засадах і принципах компетентнісного підходу, відповідно до яких ми 

визначаємо структуру розвитку методичної компетентності як сукупність її 
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компонентів, практична – передбачає наявність умінь викладачів проєктувати 

освітній процес у закладах фахової передвищої освіти, в тому числі і в умовах 

змішаного та дистанційного форматів навчання, уміння обирати та 

застосовувати сучасні форми і методи роботи, формувати знання та практичні 

навички у здобувачів освіти у процесі виробничого навчання, а саме, під час 

проходження здобувачами педагогічної практики, застосування педагогічних 

технологій, у відповідності до освітніх програм спеціальності, створення 

освітнього контенту навчальних дисциплін тощо. Результатом успішного 

засвоєння традиційних та сучасних методів і засобів роботи під час викладання 

фахових методик має бути професійне спілкування між викладачами та 

студентами, чітке розуміння того, що навчання є колективною роботою. Для 

цього необхідною умовою досягнення цілей вважаємо не тільки оперування 

методичною компетентністю викладачів, а й управління їхньою методичною 

діяльністю[1, с. 79]. Оскільки методична компетентність викладачів є 

інтегральною особливістю, котра породжує прагнення до самовдосконалення та 

саморозвитку, вміння інтегрувати та навчати, мотивувати та 

самовмотивовуватися, то методична діяльність передбачає вміння застосовувати 

методичні знання у професійній діяльності. Усі ці чинники схиляють нас до 

провадження ефективної освітньої діяльності на засадах компетентнісного 

підходу в умовах глобального реформування та модернізації педагогічної освіти. 

Крізь призму науково-методологічних засад основні погляди 

зорієнтовуємо і на структуру розвитку методичної компетентності викладачів 

гуманітарних дисциплін, зокрема на критерії за якими відстежується рівень 

розвитку досліджуваного явища. Проаналізувавши  погляди дослідників щодо 

розвитку методичної компетентності викладачів, робимо висновки, що частина 

науковців розглядають її як чітко структуровану систему компонентів. Розмаїття 

ідей та напрацювань у контексті активного застосування у сучасному освітньо-

професійному просторі передбачаєсаме конкретизацію основних компонентів, 

критеріїв та рівнів сформованості розвитку методичної компетентності, адже 
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визначені компоненти характеризують ті особисті якості, які є невід’ємними 

показниками педагогічної професії.  

Проаналізувавши чималу кількість  психолого-педагогічних досліджень, 

наштовхуємось на думку, що розвиток методичної компетентності є одним із 

найважливіших способів удосконалення методично-інтелектуального рівня 

викладача, його фахового зростання та професійно-методологічного та 

наукового росту. Акценту заслуговує питання викладання фахових дисциплін у 

закладах фахової передвищої освіти, оскільки методична робота передбачає 

підвищення професійно-методичного рівня розвитку викладача шляхом 

накопичення знань про сучасні методики, прийоми, технології, цифрові 

інструменти, засоби навчання та викладання, вміле використання їх у 

професійній діяльності.  

Отже, вивчаючи науково-методичну літературу спостерігаємо, що термін 

компетентність», зокрема «методична компетентність» у наукових колах 

поширився не так давно. Однак, аналіз літератури щодо розвитку методичної 

компетентності викладачів засвідчує, про активне застосування методичної 

компетентності як цілісної системикомпетентностей та компетенцій викладача, 

яка ґрунтується не тільки на теоретичних та практичних знаннях, уміннях, 

навичках, а й на особистісних та мотиваційних складниках. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕДАГОГІВ В СУЧАСНОМУ 

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Вимогою часу є процес реформування освітньої системи в Україні який 

гнучко відображає основні тенденції розвитку суспільства.  Саме це 

зумовлюєзміну освітньої парадигми: від інформаційно-когнітивної, 

притаманнійіндустріальному суспільству, до особистісно-діяльнісної, у межах 

компетентнісного підходу до освітнього процесу, якахарактерна для 

постіндустріального, інформаційного суспільства. Тому у сучасній системі 

безперервної освіти основним завданням є розвиток та набуття особистістю 

якісних здатностей, приведення вітчизняних критеріїв та стандартів освіти у 

відповідність до європейських вимог. 

Як відомо, сучасний етап розвитку вищої освіти характеризується 

переходом на систему, одним з основних завдань якої є підготовка та розвиток 

компетентного педагога. Все більшого поширення набуває компетентнісний 

підхід, що наповнює традиційне навчання особистісно-орієнтованим, 

практично-спрямованим, гуманістичним змістом. Гуманістична парадигма 

освіти передбачає концентрування навчального процесу не на навчальній 

дисципліні, а на особистості того, хто навчається. Задля цього сам педагог має 

бути високого рівня самоактуалізованості, особистісної й громадянської 

зрілості. 

Особливості компетентнісного підходу розкриваються у низці як  

вітчизняних так і зарубіжних досліджень (В. Болотов, Я. Кодлюк, О. Овчарук, 

О. Олейнікова, Л. Сень та інші). Сучасними науковцями здійснено ряд 

досліджень, які висвітлюють окремі аспекти проблеми: методичне мислення 
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(О. Гончарук, Н. Кузовлева, Ю. Кулюткін, Г. Сухобська); методичну рефлексію 

(О. Анісімов, Н. Посталюк), але вони не зосереджують увагу на розвитку 

науково-методичної компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Цікавим є дослідження О. Глузмана, у якому [1] виокремлено та 

узагальнено основні ідеї компетентнісного підходу: 

• компетентнісний підхід не є принципово новим для вищої освіти, 

оскільки вона завжди орієнтувалася на набуття узагальнених способів 

діяльності; 

• компетентність не протиставляється знанням, умінням, навичкам, 

вона їх вміщує, хоча не є їхньою простою сумою;  

• компетентність охоплює не тільки когнітивну та операціонально-

технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову, містить 

результати навчання, систему ціннісних орієнтацій, тому компетентності 

формуються не тільки під час навчання, а й під впливом родини, друзів, роботи, 

політики, релігії тощо. 

Результати дослідження вченого важливі для розуміння науково-

методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, оскільки 

йдеться про дорослу аудиторію, яка повною мірою знаходиться під впливом 

зазначених чинників. 

Для уточнення сутності поняття «науково-методична компетентність» 

необхідно розглянути поняття «методична компетентність» та «наукова 

компетентність». 

Так С. Рягін підкреслює важливі компоненти методичної компетентності: 

мобільність знань (постійне відновлення знань для успішного рішення завдань 

тепер і в даних умовах), гнучкість методу (застосування того або іншого методу 

в залежності від умов), критичність мислення (творче, нестандартне мислення), 

відповідальність за дії. 
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Сутність наукової компетентності визначається як сформований у педагога 

рівень теоретико-методологічних і фахових знань із педагогічної науки, 

практичних умінь і навичок організації освітньої діяльності. Це наявність 

особливого наукового мислення, здатність до вивчення матеріалів наукових 

досліджень і трансформації основних теоретичних положень у зміст освітніх 

програм. Для розвитку є необхідним також уміння визначати власний науковий 

інтерес, реалізувати свій науковий потенціал, досліджуючи актуальну наукову 

проблему, організовувати результативну наукову та науково-методичну 

діяльність. Високий рівень наукової компетенції педагога закладу професійної 

освіти формується впродовж років професійної діяльності [2]. 

Таким чином науково-методична компетентність можемо розглядати як 

систему педагогічних, психологічних, предметних знань та професійно-

методичних умінь, які базуються на знаннях дидактичних методів. 

Безумовно всі освітні процеси знаходяться у прямій залежності від 

процесів у соціумі, тому важливими умовами для розвитку науково-методичної 

компетентності є соціально-психологічні умови. Соціально-психологічні умови 

можуть бути сприятливими, або створювати бар’єри у розвитку 

компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної)освіти. 

Серед сприятливих соціальних умов виокремлено: інноваційну 

спрямованість освітнього процесу (зміст, форми організації навчання, 

технології, методи, засоби); наявність необхідного ресурсного забезпечення; 

налагоджену систему взаємодії закладу вищої освіти з мережею технопарків, 

інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо; організація конкурсів і 

фестивалівконференцій. До необхідних психологічних умов розвитку науково-

методичної компетентності відносимо: активність слухачів курсів підвищення 

кваліфікації та їх готовність до інноваційної діяльності; прагнення до успіху та 

ситуативну самоактуалізацію; абстрагування, вербалізацію, рефлексивність, 

суб’єктивний контроль (у сфері досягнень, виробничих відносинах); загальний 
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рівень саморегуляції (самостійність, гнучкість) і самооцінку. До необхідних 

соціальних умов належать: активізація пізнавальної діяльності слухача курсів 

підвищення кваліфікації шляхом використання методів проблемного та 

пошуково-дослідницького характеру; активне залучення суб’єктів освітньої 

діяльності до науково-дослідницької діяльностізаснована на співтворчості; 

постійна взаємодія з ключовими стейкхолдерами. Саме необхідні умови 

призводять до розвитку науково-методичної компетентності педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладів передвищої освіти. 

Отже, сучасні концепції педагогічної освіти базуються на ідеях розвитку 

людських ресурсів та саморозвитку освітніх інституцій. Серед принципів 

професійного розвитку педагогів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти та закладів фахової передвищої освіти провідним визначено реалізацію 

компетентнісного підходу до розвитку фахової кваліфікації педагогів, що 

передбачає необхідність переходу від кваліфікації, яку спеціаліст здобуває один 

раз під час навчання у закладі вищої освіти, до компетентності, яка дозволяє 

мобільно змінювати, удосконалювати професійну діяльність, зумовлену змінами 

у суспільстві загалом та динамікою ринку праці. 
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РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГА ЗП(ПТ)О ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОВИХ ВИКЛИКІВ 

 

Нинішнє суспільство ставить нові вимоги перед педагогами закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти (далі ЗП(ПТ)О). На сьогоднішній 

день викладачу чи майстру виробничого навчання недостатньо володіти 

ґрунтовними теоретичними знаннями й сформованими практичними навичками. 

Сучасний педагог ЗП(ПТ)О повинен уміти адаптуватися до умов освітнього 

середовища, бути здатним до комунікації у межах професійної діяльності, 

виконувати звичні професійні дії ефективним способом, діяти у нестандартних 

ситуаціях [1]. Важливу роль у цьому контекстівідіграє науково-методична 

компетентність. ЇЇ науковці розглядають як результат професійної діяльності, 

який відображає рівень професійної майстерності педагога, що переходить у 

професійну творчість [2]. Науково-методична компетентність вміщує дві 

складові: наукову і методичну, й проявляється у професійному розвитку та 

самовдосконаленні. 

Безумовно, цифрове освітнє середовище поглиблює вимоги до науково-

методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. До прикладу, 

методи організації та проведення навчальних занять за дистанційною й 

змішаною формами докорінно відрізняються від традиційних, внаслідок чого 

змінюється структура уроку, форми взаємодії зі здобувачами освіти таосновні 

підходи до визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти. 

Викладачі майстер виробничого навчання мають володіти високим рівнем 

цифрової компетентності й інформаційної грамотності. Недостатньо розробити 
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контент навчального матеріалу, слід обґрунтовано підходити до вибору форм та 

методів його подачі.Як відомо, ступінь засвоєння навчального матеріалу 

залежить від багатьох чинників, серед яких: вибір платформ (сервісів) для 

розміщення навчального матеріалу, його візуалізація, наявність зворотного 

зв’язку тощо. Здебільшого педагогічні працівники у дистанційному форматі 

взаємодіють зі здобувачами освіти через сайти, блоги, GoogleClassroom. Однак 

при виборі того чи іншого сервісу необхідно враховувати його пристосованість, 

доступність, зручність у користуванні. 

Методика проведення будь-якого навчального заняття включає уміння 

взаємодіяти з аудиторією. При дистанційній та змішаній формах проведення 

навчальних занять важливою є взаємодія у синхронному режимі. Популярними 

сервісами синхронної взаємодії  стали Zoom, GoogleMeet, MicrosoftTeams. 

Однак, незважаючи на синхронний режим, урок з використанням цих 

застосунків потребує реалізації усіх його етапів. Так, якщо говорити про такий 

тип уроку теорії як урок засвоєння нових знань, при його проведенні повинні  

бути наявні усі етапи: актуалізація опорних знань, викладення нового матеріалу, 

узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, підведення підсумків 

уроку. Водночас викладач (майстер виробничого навчання) має майстерно 

володіти технікою опитування в онлайн-режимі, цікаво й доступно подавати 

новий навчальний матеріал, використовувати різноманітні методи для 

узагальнення й систематизації вивченого матеріалу. Урок в режимі онлайн не 

повинен перетворюватися на монотонну лекцію. Його ефективність буде 

залежати від різноманіття форм та методів організації навчальної діяльності. 

Особливу роль у досягненні результатів навчання відіграє мотивація 

навчальної діяльності. Здобувачі освіти, що навчаються за дистанційною та 

змішаною формами, потребують додаткової мотивації, адже процес їх навчання 

відбувається в особливих умовах, а тому вимагає розвитку навичок 

самоорганізації, самодисципліни, посиленого почуття відповідальності. Саме 
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тому при підготовці таких уроків викладач чи майстер виробничого навчання 

повинен приділяти особливу увагу питанням мотивації. 

Цифрова компетентність є передумовою успішного розвитку науково-

методичної компетентності. Професійна діяльність педагога пов’язана з 

опрацюванням великих обсягів інформації, що вимагає уміння критично 

підходити до вибору тих чи інших інформаційних джерел. За своєю суттю, 

навчання за дистанційною та змішаною формами передбачає велику частку 

самостійної роботи здобувачів освіти з інформаційними джерелами. Це означає, 

що у здобувачів освіти також мають бути сформовані навички критичного й 

аналітичного опрацювання інформації. Однією з областей Рамки цифрової 

компетентності педагога є сприяння цифровій компетентності учнів. Якщо 

здебільшого молодь не потребує допомоги у технічних питаннях роботи з 

цифровими ресурсами, то проблема критичного і відповідального використання 

інформації залишається гострою, а роль педагога у її вирішенні посилюється. 

Нами вже було зауважено, що розвиток науково-методичної 

компетентності пов’язаний з професійним розвитком. Це динамічний, 

безупинний процес, який вимагає системної роботи над собою. Значну роль в 

такому процесі відіграє методист освітнього закладу, однією із трудових функцій 

якого є методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників. 

Загалом, від рівня сформованості науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників залежить якість надання освітніх послуг. Лише 

методично грамотні, активні й креативні педагоги, що не зупиняються у своєму 

професійному розвитку, здатні забезпечити якісну підготовку майбутніх 

кваліфікованих робітників. 
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Сьогодні,в умовах рeфoрмувaння освітнього процесу,відбувається 

ряд перетворень, які спрямовані на формування професійної 

компетентності педагога, готового до вдосконалення педагогічної 

діяльності, використання інноваційних педагогічних технологій. 

Основним змістом діяльності  закладу освіти поступово стає комплексне 

вдосконалення професійної майстерності педагогів через опанування 

інноваційними видами діяльності[5].Інноваційна педагогічна діяльність 

пов’язана з відмовою від стандартів у навчанні, вихованні та розвитку 

особистості учня, створює нові нормативи особистісно-творчої, 

індивідуально спрямованої діяльності педагога, розробляє педагогічні 

технології, що реалізуються в цій діяльності. 

Професійний стандарт за професіями визначає безперервний 

професійний розвиток як безперервний процес навчання та 

вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття 

вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати 

або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж 

усього періоду його професійної діяльності[2, с. 8]. До безперервного 

професійного розвитку відносяться наступні професійні компетентності 

педагога: 
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- Інноваційна – здатність застосовувати наукові методи пізнання в 

освітньому процесі; використовувати інновації у професійній діяльності; 

застосовувати різноманітні  підходи до розв’язування проблем у 

педагогічній діяльності. 

- Здатність до навчання впродовж життя – здатність визначати умови та 

ресурси професійного розвитку впродовж життя; взаємодіяти з іншими 

вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, 

супервізії тощо). 

- Рефлексивна компетентність – здатність здійснювати моніторинг 

власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби. 

Так, згідно Концепції розвитку цифрових компетентностей цифровою 

інноваційною компетентністю є динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, інших особистих якостей у сфері інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій, що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність із 

використанням таких технологій[3, с.1]. 

Відділ з питань освіти Управління освіти Березівської міської 

територіальної громади здійснюваворганізаційний супровід забезпечення 

вільного доступу до якісної освіти, розвитку професійної компетентності 

кожного педагога, формування в нього вмінь не лише сприймати інновації, а й 

творчо їх реалізовувати в практичній діяльності. Однак,  дистанційне навчання  

(у зв’язку з початком карантину) стало для керівників закладів і самих педагогів 

майже викликом. Про те, всі педагоги погодилися працювати в новому форматі, 

у новому режимі.Першими включилися упошук ефективних шляхів розвитку 

професійної компетентності засобами інноваційних технологій, як 

продуктивного середовища, що забезпечує оптимальні умови стимулювання, 

навчання, виховання та самовдосконалення учасників освітнього процесу 

викладачі інформатики та природничо-математичних дисциплін. Далі провели 

успішне «свого роду навчання» для інших категорій педагогічних працівників: 
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майстер-класи, навчання, семінари. І вже надалі коженпедагогза 

своїмнапрямком визначав та перевіряв  практично, які в даних 

умовахінноваційні технології є для нього  ефективними.Визначили, що найбільш 

актуальними є інноваційні технології, які реалізуються в 

рамкахдистанційного навчання. Серед них нами були визначені:платформа 

для дистанційного та змішаного навчання школярів 5-11 класів, розміщена 

сайті МОН, портали КЗВО «Одеськаакадемія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (навчально-методичне забезпечення уроків природничо-

математичного циклу, напрацьоване як результат функціонування 

регіонального проекту «Учитель+»), «Всеосвіта», «На урок» і т.д. 

Перші тижні впровадження дистанційної форми навчання педагоги 

працювали переважно через Viber та електронну пошту. В цей же час вони 

почалиопановувати нові можливостідля проведення онлайн уроків, такі 

якZoom,Googleclassroom та GoogleMeet.Такі інструменти дали 

можливістьпроведення уроків у форматі реального часу. Однак,для 

педагогів наших закладів залишається проблемнимне лише 

наявністьінтернету, комп’ютерів та (або) гаджетів у кожного учня, 

взаємодія з батьками, а й факт освоєння та впевненого володіння 

цифровими технологіями, сервісами та окремими інструментами.Певну 

специфіку в рамках дистанційного навчання складає процес комунікації, 

породжений необхідністю спільної діяльності,сприйняття та розуміння 

інших у віртуальному просторі, розгортання діалогу. 

У процесі комунікації налагоджено спільну співпрацю між 

відділомосвіти та закладами загальної середньої освіти: почали роботу 

дистанційні консультативні пункти, проходять семінари, майстер-класи, 

курсовепідвищення квалфікації на базі КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради». Вперше було успішно 

організовано та проведеновідділомперший (зональний) тур Всеукраїнського 
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конкурсу «Учитель року-2021» у номінації «Математика» дистанційно на 

платформі Zoom. 

Завдяки інноваційним технологіям у закладах загальної середньої 

освіти Березівської міської територіальної громади: 

1.Створено комфортні умови для навчання, розвитку та виховання дітей. 

2.Опанованідеякі  сучасні технології, методи і форми роботи. 

3.Підвищується рівень професійної компетентності педагогів, що 

підтверджується результатами участі педагогів в професійних конкурсах. 

4.Передовими педагогами закладу освіти розповсюджується досвід роботи з 

проблемних тем через відкриті уроки, семінари, майстер-класи для всіх 

зацікавлених осіб. 

Аналізуючи поточні результати роботи, ми прийшли до висновку: 

впровадження інновації є об’єктивним процесом еволюції освіти; запровадження 

будь-якої інновації потребує змін –матеріально-технічних, психологічних; 

запровадження інновацій потребує програмного і методичного забезпечення; 

знання методики інновацій; починати впроваджувати інноваційні технології 

потрібно поступово, адже до них треба звикнути.Використання педагогічних 

інновацій не самоціль, це лише засіб досягнення навчальної мети. 

Використання інноваційних технологій длярозвитку професійної 

компетентності педагогів – це технологічний ланцюжок, якийпоєднує сукупність 

методів, форм і програмно-технологічних засобів навчання зметою підвищення 

ефективності освітнього процесу. 
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АЛГОРИТМ ТА МОДЕЛЬ ІНДИКАЦІЇ РИЗИКІВ СИСТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Якісна освіта дозволяє людям розвивати всі свої атрибути та навички для 

реалізації свого потенціалу як людини та членів суспільства. За висловом Комісії 

Делора (ЮНЕСКО, 1996) «Освіта лежить в основі розвитку особистості та 

громади; його місія - дати можливість кожному з нас без винятку розвинути всі 

свої таланти в повній мірі та реалізувати свій творчий потенціал, включаючи 

відповідальність за своє життя та досягнення своїх особистих цілей " 

Якісна освіта - це право людини та суспільне благо. 

Уряд та інші державні органи повинні забезпечити, щоб якісна освітня 

послуга була вільно доступною для всіх громадян з раннього дитинства до 

дорослого віку. 

Якісна освіта забезпечує основу справедливості в суспільстві. 

Якісна освіта є однією з основних державних послуг. Це не тільки 

просвічує, але й розширює можливості громадян і дає їм можливість 

максимально сприяти соціальному та економічному розвитку своїх громад. 

Науково-методичної компетентності педагогів — це процес 

актуалізаціїсвоїх можливостей, це розвиток розумової здібності 

засобамиінтелектуальних занять у процесі професійної діяльності, 

якапроявляється в науково-методичній та навчально-методичнійдіяльності 

педагога; це оволодіння знаннями методологічних ітеоретичних основ методики 
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навчання різних предметів,концептуальних основ структури і змісту засобів 

навчання (підручників, навчальних посібників тощо), уміння застосуватизнання 

в педагогічній і громадській діяльності, виконувати основні професійно-

методичні функції, що і є основними показниками  якості освіти. 

Темп змін у закладах вищої освіти України швидший, ніж будь-коли. 

Для того, щоб створити політику навчального закладу, потрібно виділити 

ризики тавизначити їх вплив на діяльність закладу. Для індикації ризиків 

проводиться аналіздіяльності структурних підрозділів за процесами та їх 

взаємодією. 

Для кращого виявлення ризиків в освітньому процесі було 

розробленомодель індикації ризиків системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти ЗВО (рис. 1), якабазується на загальній моделі оцінювання ризику до 

процесу керування ризиком [5, 6]. 

 

Рис. 1. Модель індикації ризиків системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти 
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Розроблено алгоритм оцінки ризику (рис. 2), який є одним із блоків даної 

моделі, що представлена на рис.1. 

 

Рис. 2. Алгоритм оцінки ризиків 

 

Етап «Індикація ризиків». Даний етап призначений для визначення 

ризиків, в системівнутрішнього забезпечення якості освіти. Він характеризується 

аналізом всіх процесівзакладу вищої освіти та факторів їх ризику. До способів 

знаходження відносять: опитування,аналіз освітніх програм та силабусів, аудит 

програмного забезпечення та матеріальної бази,звіт експертів та ін. 

Етап «Аналіз ризику». На даному етапі здійснюється аналіз ймовірності і 

наслідківкритичних ситуацій, які виникають під час здійснення індикації 

ризиків.  

Етап «Оцінка ризиків». Цей етап є основним елементом алгоритму 

аналізу ризиків.Його метою є оцінювання ризиків за допомогою двох методів: 

кількісної оцінки ризику, для якої використовують числову ймовірність, якісної 

оцінки ризику, для якої застосовуютьсярівні (наприклад шкала: «високий», 
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«середній», «низький» тощо). Після проведення оцінкиризиків необхідно 

сформувати звіт для подальшого проектування плану щодо управлінняризиками. 

Запропонована модель та алгоритм є ефективним інструментом для 

дослідженняризиків в освітньому процесі, оскільки дає можливість покращити 

якість навчальних системза рахунок високої швидкодії знаходження ймовірних 

ризиків та застосування методівкваліфікації ризиків для їх усунення та 

підвищити професійні компетентності педагога – що і є запорукою підвищення 

якості освіти. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

Пріоритетні напрями удосконалення розвитку комунікативної культури 

керівників закладів освіти – це сукупність процесів кількісної і якісної зміни 

стану здатності суб’єкта, перехід з одного рівня на іншій. Високий рівень 

комунікативної культури у професійній діяльності керівника визначає специфіку 

освітнього процесу закладу, проявляється у спрямованості його компонентів на 

розвиток комунікативної культури як саморозвивальної інтегративної здатності 

володіння та використання умінь і навичок комунікації.  

Визначаючи шляхи удосконалення комунікативної культури керівників 

закладів освіти вважаємо за доцільне розглянути сучасні підходи до 

продукування професійних комунікативних навичок в освітньому 

процесі.Дослідники стверджують, що кваліфіковані фахівці мають 

демонструвати високий рівень гнучких навичок («softskills»), які вважаються 

найбільш важливими для глобального ринку праці у даний час. Відповідно 

«softskills» – це навички універсальні, які допомагають професійно розвиватися 

і будувати кар’єру в будь-якій галузі. Причому чим вище людина піднімається 

кар’єрними сходинками, тим менша вага «hardskills» і більша – «softskills»[4]. 

Управління персоналом містить елементи мистецтва, оскільки їх утілення 

відбувається через призму особистісних якостей керівника закладу освіти як 

менеджера з персоналу. Тому керівник має, в першу чергу, зосереджуватися не 

на процесі, а на стосунках. Щодо освітніх установ, для запобігання підвищення 
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інтересів педагогів за рахунок зниження результативності освітнього процесу, 

необхідне чітке формулювання цілей та обов’язків як для лінійних керівників, 

так і для педагогічного колективу в цілому Для того, щоб педагоги не просто 

вміли виконувати свою роботу під час освітнього процесу, але і були мотивовані 

до ефективної роботи необхідно: регулярно вимірювати результативність і 

кваліфікацію персоналу (програми оцінки ефективності); підтримувати 

лояльність педагогічного колективу за допомогою ресурсів організаційної 

культури закладу освіти, допомагати людям прийняти формування 

комунікативної культури педколективу [3]. 

З огляду на окреслені позиції, для сучасного менеджера-управлінця 

значущими є соціально-психологічні навички, що потрібні керівникам закладів 

освіти у більшості життєвих ситуацій (комунікативні, лідерські, командні, 

публічні, ораторські тощо). Відповідно для розвитку навичок необхідно обирати 

потрібні інструменти – тренінги, семінари, вебінари, онлайн-курси, курси 

підвищення кваліфікації, читання спеціальної літератури тощо. Важливе 

значення у виборі принципів навчання та інструментів для досягнення 

результатів мають особистісні якості та установки щодо навколишнього світу.  

Як зазначають науковці, однією з проблем, що виявилася під час 

діагностування обізнаності керівників щодо психологічних аспектів управління, 

є суперечність між достатнім науковим напрацюванням у цій царині та низьким 

рівнем обізнаності з ними педагогічного колективу закладу освіти. Серед 

очевидних причин цього явища можна назвати низьку мотивацію навчальної та 

професійної діяльності працівників, що призводить до низького рівня їхньої 

фахової підготовки, невідповідності знань потребам практики [1].  

Подібне спостерігаємо і щодо рівня розвитку комунікативної культури 

управлінця.Згідно із результатами опитуванням, проведеного під час 

дослідження, керівники закладів освіти, як правило, оцінюють його як високий, 

тоді як їх підлеглі висловлюють протилежну думку. Очевидно, що наразі стан 

розвитку комунікативної культури керівників закладів освіти не відповідає 
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вимогам соціальної дійсності. Цю проблему можна вирішити у системі 

післядипломної педагогічної освіти та у процесі самоосвіти. На нашу думку, 

удосконалення розвитку комунікативної культури керівників закладів освіти 

доцільно здійснювати за двома основними напрямами (рис. 1). 

 

Рис. 1. Напрями підвищення рівня розвитку комунікативної культури 

керівників закладів освіти 

 

Перший напрям полягає в забезпеченні керівників закладів освіти 

знаннями із психології спілкування взагалі та знаннями про власні особливості 

спілкування керівників (через лекційні курси, онлайн-курси, спецсемінари та 

частково через психологічне консультування)у системі післядипломної 

педагогічної освіти. Другим напрямом є формування комунікативної 

компетентності (засобами інтерактивного навчання)у процесі самоосвіти. 

Підвищення комунікативної культури керівників закладів освіти у системі 

післядипломної педагогічної освітидоцільно здійснювати за допомогою 

елементів інтерактивних технологій. Особливий інтерес у даному контексті 

викликають методи «case-study», дискусії, «брейнштормінги», дидактичні і 

ділові ігри, тренінги, проекти, інформаційно-комунікативні технології, веб-

блоги, технологія розвитку критичного мисленнячерез читання та письмо тощо. 

Використання цих методів пов’язане з необхідністю навчити керівників 

закладів освіти працювати в колективі, знаходити спільну мову в пошуках 

шляхів розв’язання проблеми, запобігати конфліктам. Окрім того, 

інноваційніметоди характеризуються певними особливостями, зокрема: 

Формування знань 

у керівників закладів освіти 

Розвиток та корекція комунікативних 
установок, знань та умінь у керівників 

закладів освіти

• онлайн-курси, блоги

• спецкурс

• семінари

• психологічне консультування

• практикуми, групові дискусії, 
рольові і ділові ігри, тренінги

• аналіз управлінських а 
комунікативних ситуацій
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базуються на спілкуванні як життєвій необхідності людини;створюють умови 

для діалогу для усіх учасників процесу навчання, вимагають поетапної 

соціально-психологічної підготовки навчальної групи до продуктивного 

структурного спілкування: участь у діалозі потребує уміння не лише слухати, але 

й чути, не тільки говорити, але й бути зрозумілим;виробляють уміння працювати 

у групі для знаходження спільного, узгодженого рішення шляхом багаторазового 

висування пропозицій і отримання відгуків на них;поступово формують 

комунікативні поняття через сенсорне сприйняття, діалог-дискусію, рольову гру, 

життєву практику. 

Визначаючинапрямисаморозвитку комунікативної культури керівнику 

закладу освіти необхідно[2]: 

− оволодіти новітніми технологіями спілкування, взаємодії та взаємин; 

− формувати спілкування на основі визначення власних комунікативних 

можливостей, розвитку комунікативних здібностей, зокрема здатності до 

діалогу; 

− формувати рефлексивне спілкування та міжособистісну сенситивність; 

− прагнути бачити у кожному суб’єкті спілкування унікальну особистість 

із власним буттям і неповторною своєрідністю; 

− створювати демократичну і гуманістичну атмосферу спілкування з 

педагогічним колективом, для чого забезпечувати позитивний емоційний 

настрій, уміти налагоджувати контакт та вселяти впевненість у підлеглого; 

− розвивати педагогічну спостережливість та уяву, які дозволяють 

цілеспрямовано і систематично вивчати своїх підлеглих, бачити особливості 

їхнього внутрішнього світу, визначати їх сильні та слабкі сторони характерів. 

Вважаємо, що головними сутнісними ознаками розвитку комунікативної 

культури керівників закладів освіти є спрямованість, організованість, здатність 

на пошук спеціальних творчих задач, принципів, способів, прийомів, засобів 

їхнього вирішення і втілення у технологічний процес. Організована самоосвіта 

керівників допомагає їм засвоїти необхідний інформаційний матеріал, і, що 
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найважливіше, управлінці отримують своєрідні установки, напрями для 

визначення нового кола діяльності. Тільки від умілого творчого підходу 

використання отриманих знань та неперервної самоосвіти залежить успіх і 

результативність розвитку комунікативної культури керівника закладів освіти.  

З огляду на вище зазначене, можемо констатувати, що методи та засоби 

навчання досить різноманітні. Враховуючи особливості своєї особистості і 

конкретні умови, кожен керівник закладу освіти обирає їх оптимальне 

поєднання. Результативність розвитку комунікативної культури керівників 

закладів залежить від дотримання вимог, що забезпечують ефективність 

формування в них умінь і навичок комунікативної взаємодії: 

Отже, виявлені напрями розвитку комунікативної культури керівників 

закладів освіти стосуються насамперед гнучких навичок, адже вимоги до 

сучасного керівника формулюються відповідно до суспільних та науково-

технічних змін, що має бути враховано у процесі подальшого становлення 

комунікативної культури управлінців. Пріоритетними напрямами підвищення 

рівня комунікативної культури керівників закладів освіти є: формування у 

керівників знань щодо психології спілкування та виявлення власних 

особливостей розвитку комунікативної компетентності. 
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СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

В умовах становлення економіки знань, конкурентна спроможність країни  

визначається, передусім, станом розвитку людського капіталу. Знання 

іінформація, поряд з іншими факторами виробництва, стають ключовими 

економічнимиресурсами. Саме кваліфіковані кадри є носієм такого ресурсу, як 

знання, якість і обсяг якого визначає рівень конкурентоспроможності персоналу, 

що в свою чергу впливає нарівень конкурентоспроможності підприємства. Отже, 

необхідним є не тільки накопичення відповідного обсягу знань, а й постійна 

підтримка відповідної їх якості. Це досягається впровадженням системи 

безперервного навчання і підвищеннякваліфікації найманих працівників на 

виробництві.  

Кваліфіковані кадри і висококласні фахівці завжди були затребувані у всіх 

сферах життєдіяльності людини. Але сьогодні ця потреба висока, як ніколи. 

Тому все більше людей прагне здобувати додаткову освіту, розширювати свій 

професійний кругозір і формувати нові навички. Постійно зростаючий попит у 

сфері освітніх послуг викликав бум розвитку тренігових компаній і навчальних 

центрів. Тому стали активно проводитися семінари, курси, конференції та 

майстер-класи за різною тематикою. З’явилися і набирають популярності різні 

нетрадиційні форми навчання[2].  

Нетрадиційні форми організації навчання – це, насамперед, творчий, 

самобутній підхід педагога до організації навчальної діяльності, це – вищий 

щабель педагогічної майстерності. На сучасному етапі існує велика кількість 

таких форм[1]. Це зумовлено тим, що нетрадиційні форми навчання – результат 
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творчої роботи викладача: заняття, які спираються на фантазію; заняття, які 

імітують які-небудь заняття чи види робіт; заняття, які включають 

трансформацію стандартних засобів організації. Основне завдання цих форм 

навчання – підвищити пізнавальний інтерес. 

Широкий спектр нетрадиційних форм навчання  вже занесено до 

номенклатури організаційних форм навчання закладів освіти, проте їх 

актуалізація здійснюється у ті моменти, коли з'являються якісно нові соціальні 

завдання, виникає можливість організації нестандартного навчального процесу, 

забезпечуючи оптимальність розв'язання навчально-виховних завдань  [1]. 

Однією з таких форм є воркшоп. 

Воркшоп— це колективний  навчальний захід, учасники якого отримують 

нові знання та навички в процесі групової роботи. Інтенсивний навчальний захід, 

на якому учасники навчаються перш за все завдяки власній активній роботі. 

Найголовніше тут — активність. 

У чому ж відмінність воркшопу від семінару, тренінгу та інших, уже 

звичних для нас, форм навчання? Воркшоп — це завжди колективна робота. 

Акцент в освітньомупроцесі робиться на самостійне навчання учнівської групи. 

У воркшопу немає слухачів і спостерігачів. Ця форма проведення заняття завжди 

ґрунтується на активному залученні та взаємодії всіх його учасників, які самі 

визначають його цілі і несуть відповідальність за весь навчальний процес[2].  

Самонавчання - це коли людина повністю самостійно здобуває свої знання 

та навики, осмислюючи свій досвід, читаючи, переписуючись з експертами, 

звертаючись за консультацією до колеги тощо. 

Головна мета воркшопу- отримання досвіду індивідуального вирішення 

конкретних завдань кожного його учасника. Воркшоп передбачає мінімум теорії 

і максимум практики. Після завершення воркшопу кожен учасник повинен 

отримати той результат, який був запланований ним на самому початку. 

Результативність воркшопу визначається тим, що учасники самі 

формулюють тему і мету воркшопу, організовують процес навчання і задають 
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темп роботи. Процес навчання грунтується на особистих переживаннях та 

отриманого досвіду кожного з  його учасників під час навчання[2]. 

Як забезпечити успішність працівника та його постійне вдосконалення?  

Тільки знаходячи нові форми роботи та методи навчання!  

Нетрадиційні форми організації навчання з’явилися в творчій діяльності 

викладача як засіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Вони 

повинні мати місце як у шкільній, так і студентській практиці з метою 

пробудження та розвитку в учнів  пізнавального інтересу як провідного мотиву 

навчання, але їх використання має бути в міру обмеженим.  

Воркшоп — це таке навчання, де і педагоги,  і здобувачі освіти є активними 

та рівноправними. Ця форма навчання реальня для    практичної її реалізаціє в 

освітньому процесі, хоча існують і складнощі:  стереотипність мислення її 

учасників, звичкаотримуватиінформацію в готовомувигляді, небажання бути 

активним. Як цеподолати? Пробувати, пробувати і пробувати! 

Тільки той, хто сам управляєсвоїмнавчанням, залучений у 

процесуправління, здатнийнавчатися. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ 

КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ П(ПТ)О В 

УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 

Характерною ознакою сучасного освітнього простору є діджиталізація 

навчального процесу. Також цифрові технології активно застосовуються і в 

науково-дослідницькій діяльності. ІТ-технології стали буденним явищем. 

Краєзнавство як система збору, обробки, аналізу, наукового дослідженняі 

популяризації знань про рідний край широко використовує електронні 

інформаційні джерела та засоби комунікації. Краєзнавча діяльність педагога 

навчального закладу П(ПТ)О часто розпочинається із інформації, отримується 

саме через інтернет-джерела. При цьому, у подальших своїх пошуках розширює 

науково-пошукову роботу з краєзнавства, залучаючи ці доробки до навчального 

процесу,  до створення музейних структур в системі навчального закладу.  

Науково-методичний підхід до краєзнавчої діяльності педагога 

навчального закладу П(ПТ)О включає в себе стратегічні підходи та їх сукупність, 

набір процедур і методів, що слугують формою і умовою реалізації відповідних 

принципів краєзнавчої структуризації. Тут можна виокремити такі компоненти: 

історична, економічна, політична, екологічна, демографічна, бібліографічна, 

професійна та інші. Краєзнавство є таким напрямком професійної діяльності 

педагога, що може використовуватися практично в усіх сферах знань, оскільки 
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життя краю є багатогранним і гармонійним. Одним із науково-методичних 

підходів до краєзнавчої діяльності педагога є синергетичний підхід, візуалізація 

стратегії на основі методів композиції та декомпозиції з подальшою деталізацією 

визначених цілей, програм та проектів для їх реалізації та розвитку краєзнавства. 

Це є певною запорукою розвитку навчального закладу, території та її 

інфраструктури і громади, а також збереження історичної пам’яті [1, с.20]. 

Виходячи з позицій комплексного краєзнавчої діяльності педагога, можна 

визначити три великі процеси, які так чи інакше пов’язані з ІТ-технологіями: 

пошук та аналіз краєзнавчого матеріалу; реконструкція об’єктів, які 

представляють цінність в краєзнавчій тематиці; популяризація краєзнавчих 

знань та донесення відповідної інформації у системі викладання навчальних 

дисциплін електронними засобами. 

Що стосується першої групи, то варто зазначити, що сьогодні в інтернет-

мережі існує велика кількість сайтів та блогів, що підтримують краєзнавчу 

тематику. Достатньо в цьому аспекті назвати сайт Національної спілки 

краєзнавців України(http://nsku.org.ua/), через який підтримується інформація 

про наукові заходи, краєзнавчі дослідження в усіх регіонах України, а також 

можна отримати доступ до всіх публікацій, які зібрані у спеціалізованому 

фаховому виданні «Краєзнавство» (http://nsku.org.ua/?page_id=5603). У цьому 

аспекті ми можемо говорити, що центральні і регіональні архіви також на своїх 

сайтах розміщують велику кількість документальної та науково-методичної 

інформації. Тут достатньо назвати Київський Центральний державний 

історичний архів України (http://cdiak.archives.gov.ua/),  Центральний державний 

архів вищих органів влади та управління України (http://tsdavo.gov.ua/), 

Центральний державний архів громадських об’єднань України (Центральний 

державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного 

(http://tsdkffa.archives.gov.ua/), Центральний державний науково-технічний архів 

України (http://cdnta.archives.gov.ua/), Центральний державний електронний 

архів України (https://tsdea.archives.gov.ua/ua/) та інші установи. Тут також 

http://nsku.org.ua/
http://nsku.org.ua/?page_id=5603
http://tsdavo.gov.ua/
http://tsdkffa.archives.gov.ua/
http://cdnta.archives.gov.ua/
https://tsdea.archives.gov.ua/ua/
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можна виокремити і інтернет-ресурси, які представлені різними бібліотечними 

установами України. Зокрема, можна зазначити Національну бібліотеку України 

імені В.Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/), Національну історичну 

бібліотеку України (https://nibu.kyiv.ua/) та інші. Такий широкий спектр 

електронних носіїв дає практично необмежений доступ до краєзнавчої 

інформації. 

На сьогодні засобами електронного зв’язку можна здійснити прямий 

контакт з особами, які представляють інтерес для краєзнавчих досліджень, 

отримати через електронну пошту чи численні соціальні мережі, зокрема 

facebook (https://uk-ua.facebook.com/) відповіді на питання, мемуаристичний 

матеріал, електронні копії документів та інші. Така робота потребує лише 

систематичності, критичного підходу та наукового обґрунтування. 

В плані реконструкції тих чи інших об’єктів велику допомогу надають 

відповідні електронні комп’ютерні програми. Так, археологами для відтворення 

давніх човнів широко використовуються 3D-технологіїта середовища растрових 

або векторних графічних редакторів, зокрема прикладні програми 

AdobePhotoshop, CorelDraw. Традиційні і сучасні цифрові технологічні підходи 

дозволило відтворити човни древлянської доби і здійснити практичну 

експедицію по річках Уж, Прип’ять та Дніпро [2, с.83-85]. 

Для реконструкції та пошиття давнього одягу, який може стати частиною 

музейної експозиції навчального закладу П(ПТО) інколи використовують Leko - 

повноцінну систему моделювання одягу. Уцій програмі присутні кілька режимів 

роботи, вбудований редактор і підтримка алгоритмів. Середовище прикладної 

комп’ютерної програми містить функціонал і системи управління, що дозволяє 

комплексно вирішувати конкретно визначені завдання [3]. 

Для популяризації та поширення краєзнавчих знань, зокрема в межах 

навчальних фахових програм активно можна (що і робиться на практиці) 

використовувати різноманітні платформи: SkillzRun, GOOGLE CLASSROOM, 

MOODLE,  Webex Meetings, Edmodo та ряд інших. Питання лише в тому, яка з 

http://www.nbuv.gov.ua/
https://nibu.kyiv.ua/
https://uk-ua.facebook.com/
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цих платформ  є найбільш оптимальною для проведення відповідного заняття. 

Також концептуальним постає питання сучасних тенденцій використання 

новихінформаційних технологій в наукових дослідженнях та в історичній і 

краєзнавчій діяльності педагога П(ПТ)О [4]. Таким чином, в сучасних умовах є 

широкий вибір цифрових технологій, які можуть застосовуватися у практичній 

діяльності при здійсненні краєзнавчої роботи в закладах П(ПТ)О. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Науково-методична компетентність - це система педагогічних, 

психологічних, предметнихзнань та професійно-методичнихумінь, які 

базуються на знаннях дидактичних методів. 

Високий рівень науково-методичної компетентності педагога формується 

впродовж років[1]. 

Методичний захід як урок для педагогічних працівників – це один із 

шляхів розвитку їх науково-методичної компетентності. 

«Застосування педагогічними працівниками знань і вмінь у процесі 

розв'язання навчальних задач»,«Ваш погляд на проблему» - це тема методичного 

заходу, проведеного з педагогічними працівниками ліцею.      

В наведеній авторській розробці методичного заходу надаються 

рекомендації з підготовки та технології його проведення, обґрунтовується 

актуальність і мета, наводяться приклади технологічної картки заходу та змісту 

слайдів мультимедійної презентації. 

Мета розробки – поділитися досвідом методичної роботи з аспекту, який 

допомагає  вирішувати одне з головних завдань, а саме: забезпечення якості та 

ефективності навчально-виховного процесу. 

Оцінити рівень науково-методичної компетентностівикладача, майстра 

виробничого навчання може директор та його заступники, методист, колеги-

педпрацівники. За якістю здобутих учнями знань і вміньце можуть зробити 
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також батьки учнів та роботодавці. Та найоб'єктивнішу оцінку можуть дати лише 

здобувачі освіти, з якими безпосередньо працює педагогічний працівник. 

«Урок очима учнів» – це не тільки критерій, а й індикатор, який виявить і 

переваги, і недоліки навчально-виховного чи навчально-виробничого процесу, а 

можливо і шляхи подолання частини проблем. Здобувачі освіти знаходяться «по 

інший бік кафедри», і тому їм завжди видніше, що відбувається «з цього боку», 

тобто, як працює педагог і якими будуть результати його праці. 

Кожний викладач і майстер виробничого навчання повинен враховувати 

особливості психологічного розвитку покоління «Z», вимоги до сучасного уроку; 

з цією метою займатися самоосвітою, постійно підвищувати власнийрівень 

науково-методичної компетентності, щоб не зупинятися на досягнутому і не 

перестати бути цікавим для своїх вихованців. 

Проблема «Застосування педагогічними працівниками знань і вмінь у 

процесі розв'язання навчальних задач» не втрачає актуальності, і в кожного 

педагога є власний погляд на дану проблему. 

Мета заходу: активізація пізнавальної діяльності педагогічних 

працівників; обмін досвідом науково-методичноїроботи з питань «методичних 

знахідок», виявлених методистом ліцею. 

Завдання:виявлення проблем та визначення задач на близьку й далеку 

перспективу з урахуванням  потреб учнів. 

В основу заходу покладені результати своєрідного моніторингу, 

проведеного заздалегідь: анкетування учнів з питань навчально-виховного та 

навчально-виробничого процесів, аналіз змісту анкет. Окрім цього, заздалегідь 

були узагальнені «методичні знахідки», виявлені методистом при відвідуванні 

уроків, вивченні системи роботи кожного педагогічного працівника протягом 

тривалого періоду, щоб організувати за «круглим столом» обмін досвідом 

роботи. 

Першу частину названої теми методичного заходу доцільно доповнити ще 

певними словами, щоб вона цілком відповідала проблемі науково-
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методичноїдіяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

Таким чином, з урахуванням внесених змін тема буде сформульована так: 

«Застосування педагогічними працівниками знань, вмінь та навичок у процесі 

розв'язання навчально-виховних та навчально-виробничих задач». Про це слід 

повідомити й обґрунтувати зміни при оголошенні теми заходу при його 

проведенні. 

Перед проведенням заходу такого змісту була організована певна 

підготовча робота:  

- підготовка анкети: запитання сформульовані таким чином, щоб 

спонукати учнів до відвертих і конкретних відповідей; цьому сприяє також 

анонімний характер анкети, але за бажанням учні могли вказувати своє прізвище; 

- проведення анкетування учнів: потрібно залучити учнів всіх 

навчальних  груп, кількість примірників анкети повинна враховувати всіх 

викладачів і майстрів виробничого навчання, для об’єктивного результату 

опитати учнів кількох груп  про діяльність одного педагогічного працівника. 

Обов’язково потрібно довести до учнів мету анкетування: вивчити проблеми 

навчання, виховання, матеріально-технічного та дидактичного забезпечення 

уроків, визначених учнями, за можливістю усунути проблеми і врахувати 

потреби здобувачів освіти. При проведенні цієї роботи потрібно гарантувати 

учням недоступність заповнених ними анкет для всіх викладачівта майстрів, 

діяльність яких вони характеризували; гарантія в подальшому повинна бути 

дотриманою методистом; 

- узагальнення підсумків анкетування учнів, створення 

мультимедійної презентації: слайди повинні бути такого змісту, щоб при 

проведенні заходу  кожний педпрацівник  з нетерпінням чекав характеристики 

своєї педагогічної діяльності; щоб за наданою характеристикою присутні змогли 

визначити, про кого так висловлювались учні; для підсилення мотиваційного 

ефекту слід використати абстрактні комп’ютерні ілюстрації, що створюють певні 
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асоціації. З етичних міркувань на слайди слід винести інформацію з учнівських 

анкет лише позитивного характеру; 

- узагальнення «методичних знахідок»:результати потрібно виразити 

певними фразами, цитатами  відомих особистостей чи витягами з документів з 

питань освіти; їх також розмістити на слайдах, але вже тих, які дадуть відповідь 

на запитання: «Про кого це?». Повідомлення результатів узагальнення при 

проведенні заходуактивізуєпізнавальнудіяльність педагогічних працівників, 

підвищує самооцінку і спонукає їх до активної участі в бесіді за «круглим 

столом»; розміщене фото педагогічного працівника серед своїх учнів на такому 

слайді викликає потік позитивних емоцій, що є дуже важливим при проведенні 

методичних заходів; 

- створення слайдів презентації із зауваженнями, пропозиціями учнів 

та негативною інформацією з учнівських анкет (а вона буде обов’язково 

присутньою при будь-яких ситуаціях): всі висловлювання доцільно об’єднати в 

певні блоки; прізвища педпрацівників не вказувати, щоб кожний зміг 

«пропустити» інформацію через себе і визначитися, чи це його стосується; якщо 

ні, то візьме собі на замітку, чого не варто допускати в своїй педагогічній 

діяльності. Слайди назвати: «Над чим працювати …». Це і будуть завдання на 

близьку й далеку перспективу з урахуванням  потреб учнів. 

На слайди інформацію з учнівських анкет слід заносити без виправлень, у 

вигляді цитат. Це підсилює достовірність інформації, не «кидає тінь» на 

методиста, ніби-то він «підтасував факти». 

На слайди презентації  потрібно також  винести правила проведення 

заходу, зміст анкети для учнів та завдання длявиконання інтерактивних вправ з 

відповідями на них. 

На слайді із завданнями длявиконання інтерактивних вправ доцільно 

розмістити фото учнів в умовах виробництва при проходженні виробничої 

практики. Це стане підказкою для виконання вправи«Прямо в ціль!». 
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При підготовці матеріалів для виконання вправи, названої вище, ,доречним 

буде використання фото учнівських робіт з професій, за якими проводиться 

підготовка кваліфікованих робітників в закладі. 

Для методичного заходу відповідно до форми його проведення потрібно 

обрати навчальний кабінет чи лабораторію, де дійсно можна встановити 

«круглий стіл», розмістити екран, проектор, ноутбук, якщо відсутнє стаціонарне 

вказане матеріально-технічне забезпечення. Для створення максимально 

комфортного середовища можна організувати чаювання. 

Методичний захід – це урок для педагогічних працівників, а грамотно  

побудований урок передбачає ознайомлення присутніх з його метою, характером 

і послідовністю роботи в ході проведення.Тому доречним буде після 

повідомлення теми відкрити слайд зі змістом мети, а потім провести так званий 

«анонс». Це стане своєрідною мотивацією пізнавальної діяльності педагогічних 

працівників під час заходу та підвищення рівня їх активності. 

Для забезпечення порядку при проведенні будь-яких заходів слід 

встановлювати певні правила. Для того, щоб методичний захід не перетворився 

в неконтрольовану затягнуту в часі балаканину, присутніх потрібно обов’язково 

ознайомити з такими правилами, які винесені на один із слайдів презентації. За 

потребою учасники заходу можуть доповнити перелік. 

При проведенні анкетування учнів методистом не всі педпрацівникибули 

ознайомлені зі змістом анкети, так як це не передбачено задумом, тому 

присутнім відкривається відповідний слайд.  

Ознайомлення присутніх з позитивними висловлюваннями учнів щодо 

проведення уроків певним педпрацівником, демонстрація відповідного слайду, 

запитання щодо визначення особипедпрацівника, діяльність якого оцінюється 

учнями, демонстрація наступного слайду з фото даного викладача чи майстра 

виробничого навчання з результатом узагальнення його педагогічної діяльності– 

це найцікавіший етап засідання. А кульмінацією заходу є виступи педагогічних 

працівників відповідно до змістурезультатів узагальнення науково-
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методичноїдіяльності з метою обміну досвідом роботи, доповнення до виступів 

та підсумок кожного виступу з акцентом на наявності матеріалів узагальненого 

передового педагогічного досвіду на рівні ліцею чи області або запланованому 

узагальненні (інформацію надає методист). 

Виявлені в процесі анкетування учнями проблеми з питань навчально-

виховного та навчально-виробничого процесів і визначеніними задачі слід 

висвітлити на слайдах«Над чим працювати …». При ознайомленні присутніх зі 

змістом цих слайдів доцільно акцентувати увагу учасників на висловлюваннях, 

зміст яких залежить від особистості педагога. Такий прийом стане стимулом для 

коригування науково-методичноїдіяльності не тільки тому викладачеві чи 

майстрові виробничого навчання, кого це стосується, а й всьому педагогічному 

колективу, оскільки народна мудрість стверджує, що потрібно навчатися на 

помилках і своїх, і чужих. 

При підведенні підсумків викладеної інформації рекомендується 

оптимістично «підвести риску», з позитивним настроєм націлити колектив на 

вирішення визначених учнями задач з метою підвищення рівня мотивації їх 

навчальної діяльності. 

Для емоційного розвантаження учасників заходу пропонується виконання 

інтерактивних вправ «Асоціативний кущ» та«Прямо в ціль!», тому що вправи-

ігри цікаві не тільки учнівській  молоді, а й дорослим, і це сприятиме активізації 

розумової діяльностійбуде стимулом до перемоги  завдання «Прямо в ціль!», так 

як це завдання доцільно виконувати за формою змагання між двома малими 

групами, сформованими перед ознайомленням зі змістомвправи.Розміщені на 

відповідному слайді фото учнів за робочими місцями базового підприємства 

зможуть допомогти педпрацівникам визначити задане слово 

(конкурентоспроможний), оскільки продуктом спільної діяльності 

педагогічного колективу є робітник, який повинен бути конкурентоспроможним 

на сучасному ринку праці. Запропонований метод перевіркивиконаного 

завдання, відображений в технологічній картці, зекономить час, оскільки 
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дозволить допитливим педагогам самостійно оцінити виконану роботу. Для 

підтвердження правильності виконаної вправи передбачена демонстрація 

відповідного слайду. 

«Ситуація успіху» - це педагогічна технологія, яка завжди дає позитивний 

результат на уроках. Тому доцільно використати її елементи і при проведенні 

методичного заходу, а саме:оголосити переможця і подарувати йому оплески. 

При підведенні підсумків заходу рекомендується пов’язати всі його етапи 

в єдине ціле з метою визначення ступеня досягнення мети не тільки самого 

засідання  «круглого столу», а й мети науково-методичноїдіяльності всього 

колективу за певних умов: «Якщо врахуємо зауваження, проблеми та потреби 

учнів, вказані в анкетах, запозичимо елементи позитивного досвіду роботи 

колег, то  продукт спільної діяльності педагогічного колективу буде 

конкурентоспроможним на сучасному ринку праці». 

На завершення доцільно також наголосити на тому, що форму проведення 

методичного заходу можна використати для проведення уроків та позакласних 

заходів(це проектний метод навчання). 

Проблема із застосування педагогічними працівниками знань і вмінь у 

процесі розв'язання навчальних задач завжди актуальна. Адже володіння на 

високому рівні знаннями, вміннями й навичками з предметів загальноосвітньої 

чи професійної підготовки – це ще не успіх викладача, майстра виробничого 

навчання на посаді, а тільки крок до нього. Потрібно ще вміти на найвищому 

рівні передати їх своїм учням, навчити використовувати в практичній діяльності 

і шляхом самоосвіти постійно вдосконалювати, тобто вміти навчити учнів 

вчитися; і при цьому виховати Людину «з великої літери» - це довга дорога до 

успіху, яку повинен пройти кожний педагог, який працює за покликанням. 

Проведений методичний захід з означеної проблеми – засідання 

за«круглим столом», засвідчив про вміння проводити глибокий самоаналіз  

науково-методичноїдіяльності кожним його учасником, про відвертість при 

виступах; підготовка до заходу, а саме анкетування учнів та аналіз його 
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результатів, виявила всі недопрацювання та недоліки в роботі педагогічного 

колективу, допомоглавизначити задачі на близьку й далеку перспективу з 

урахуванням  потреб учнів. 

«ЗП(ПТ)О самостійно обирають форми та методи організації навчально-

виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ 

педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів»[5, П. 

3.3.1]. 

Педагогічне спілкування, обмін досвідом роботи з питань «самостійно, з 

урахуванням основ педагогіки, визначених педагогом засобів і методів навчання 

та виховання учнів»,  власного погляду на певні проблеми – методичні заходи з 

такими елементами підвищують рівень науково-методичної 

компетентностівикладачів та майстрів виробничого навчання,допомагають 

виробити чіткий план дій длязабезпечення якості та ефективності навчально-

виховного та навчально-виробничого процесів. 
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САМООСВІТА ЯК ПРОЦЕС САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Основною метою педагогічної компетентності викладача є забезпечення 

належної підготовки професійного зростання випускника та його 

конкурентноздатність на ринку освітніх послуг. Професійна компетентність 

аналізується багатьма дослідниками як сукупність особистісних якостей, знань, 

умінь, що забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності, 

її результатів, самопізнання та саморозвиток; як складне системне утворення, що 

є складовою професійної діяльності педагога і основою його майстерності та 

творчості[2]. Досягнення висот педагогічної майстерності потребує великих 

особистих зусиль, затрат енергії, природних здібностей, працездатності та 

бажання навчатися. Саме бажання стимулює педагога займатися постійно 

самоосвітою. Адже педагог не тільки той, хто навчає, але й постійно навчається. 

Тим самим своїм прикладом привчає до постійного самовдосконалення. 

Згідно із Законом України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні 

працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну культуру. Так, кожні 5 років освітяни проходять атестації 

відповідно до Типового положення про проходження атестації педагогічними 

працівниками країни. Одним із найбільш ефективних засобів підвищення 

професійної компетентності педагога в міжатестаційний період називають 

самоосвітню діяльність.  

Самоосвіта - це самостійно надбані знання з урахуванням особистих 

інтересів і об’єктивних потреб навчального закладу, одержані з різних джерел. 

Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результатом його роботи 
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виступає поліпшення якості викладання, якості виховної роботи, підвищення 

рівня знань, вихованості і розвитку учнів [3]. 

Самоосвіта - це свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як 

фахівця, тобто адаптування своїх індивідуально неповторних якостей до вимог 

педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та 

неперервне вдосконалення якостей своєї особистості. Так як навчити самого себе 

значно складніше, ніж когось, вона передбачає методичний супровід. Він має 

бути багаторівневий і обов’язково поступовий.  

Систему самоосвіти педагога можна розглядати як сукупність 

складових[1]: 

- самооцінка - вміння оцінювати свої можливості; 

- самооблік - вміння брати до уваги наявність своїх якостей; 

- самовизначення – вміння вибрати своє місце в житті, суспільстві, 

вміння усвідомлювати свої інтереси; 

- самоорганізація - вміння знайти джерело пізнання й адекватності 

своїм можливостям, форми самоосвіти, планувати, організувати робоче місце та 

діяльність; 

- самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей; 

- самокритичність - вміння критично оцінювати переваги та недоліки 

власної роботи; 

- саморозвиток - результат самоосвіти. 

Мета самоосвіти педагога — розширення загальнопедагогічних і 

психологічних знань з метою поширення й удосконалення методів навчання й 

виховання; поглиблення предметних знань; оволодіння досягненнями 

педагогічної науки, передової педагогічної практики; підвищення 

загальнокультурного рівня педагога. 

Основними завданнями самоосвітньоїдіяльності педагога є: 

- вдосконалення теоретичних знань, професійної компетентності 

вчителя; 
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- оволодіння новими формами, прийомами навчання й виховання; 

- вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного 

досвіду, новітніх досягнень педагогіки та психології, нових педагогічних 

технологій; 

- розвиток особистісних здібностей, професійних компетентностей. 

Самоосвіта педагога не повинна зводитися до відновлення знань, якими він 

оволодів у вузі, мова йде про ознайомлення з новітніми педагогічними та 

психологічними дослідженнями, пошук нових напрямків у методиці та 

організації навчально-виховного процесу, розгляд на високому науковому рівні 

педагогічних проблем, що викликають утруднення в практичній роботі. 

Самоосвіта педагога буде продуктивною за наступних умов: 

- в процесі самоосвіти реалізується потреба особистості у власному 

розвитку; 

- педагог уміє визначити свої сильні та слабкі сторони, володіє 

способами самопізнання та самоаналізу, є відкритим до змін; 

- володіє розвинутою здатністю до рефлексії (діяльності особистості, 

що спрямована на усвідомлення власних дій, почуттів, аналіз цієї діяльності та 

формулювання висновків); 

- програма професійного саморозвитку, самоосвіти містить у собі 

можливості дослідницької, пошукової, творчої діяльності; 

- педагог є готовим до творчості; 

- існує зв'язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку. 

У процесі самоосвіти людина здійснює своєрідний «самовнесок» в 

особистість, залишаючи у власній свідомості образ смислів. Людинотворча 

сутність професійної самоосвіти педага вказує на необхідність проблеми 

розвитку креативності. На сьогодні існує багато понять креативності, але всі 

вони пов’язані з обдарованістю та творчими здібностями. Креативність означає 

комплекс інтелектуальних і оригінальних особливостей викладача, сприяючих 
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самостійному висуненню проблем, генеруванню великої кількості особливих 

ідей і нешаблонному їх рішенню. 

Сьогодні самоосвіта викладача є надзвичайно дієвим методом підвищення 

педагогічної компетентності педагогічного працівника. Адже професіоналізм 

сучасного педагога не обмежується навчальним предметом і методикою його 

викладання. Педагог має бути в курсі в усіх сферах суспільного життя. 

Самоосвіта - це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення. 

Педагог має постійно самовдосконалюватися, тому що йог робота пов’язана з 

постійним оновленням. 
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РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 

ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЧЧІНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 

В умовах модернізації професійної (професійно-технічної) освіти 

відбувається перегляд концепцій вдосконалення методичної роботи та 

переведення її на якісно новий рівень - науково-методичний - зі зміною 

розуміння її сутності, основного призначення, оновлення завдань, зміни 

відповідних вимог до її організації та здійснення науково-дослідницької 

діяльності в умовах закладу освіти. Основна тенденція оновлення методичної 

роботи – це реорганізація професійної діяльності педагогів на основі поєднання 

напрямів і цілей науково-теоретичної та дослідно-експериментальної діяльності 

та розвитку у педагогів ціннісно-мотиваційного ставлення до творчої 

актуалізації свого потенціалу через становлення науково-методичної 

компетентності. 

Сучасний педагог повинен на досить високому методичному рівні 

підходити до педагогічних явищ; володіти науково-дослідними вміннями і 

навичками евристичного пошуку ;вміти адекватно оцінювати й аналізувати 

особистий досвіді досвід своїх колег; вміло прогнозувати зростання професійної 

кар'єри, відстежувати хід і результат своєї педагогічної діяльності. 

Особливо важливов умовах інноваційних освітніх перетворень, щоб 

педагогічні працівники орієнтувалися в різноманітті сучасних науково-

педагогічних підходів, могли не тільки використовувати і адаптувати готові 
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науково-методичні рішення, а й творчо виконувати науково-методичну роботу. 

Тільки в процесі становлення науково-методичної компетентності можна 

сформувати стійкий інтерес педагога до методичної діяльності та вдосконалення 

своєї професійної майстерності.  

Науково-методична компетентність є невід’ємною складовою частиною 

професійної компетентності педагога, важливою характеристикою його ділових, 

особистісних, професійних і соціальних якостей. Це якісно новий та необхідний 

структурний компонент професійної компетентності педагогічного працівника 

закладу професійної (професійно-технічної) освітив умовах організації 

освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу. Адже саме науково-

методична компетентність забезпечує виконання педагогом таких важливих 

завдань:оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти: 

розроблення підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій; 

запровадження в освітній процес інноваційний форм, методів, засобів та 

технологій навчання; вивчення та впровадження кращих педагогічних практик, 

виробничого досвіду; проведення експериментальних досліджень тощо.  

У  цьому контексті особливої ваги набуває питання удосконалення 

науково-методичної компетентності педагогічних працівників на регіональному 

рівні. Тому означений напрям роботи є одним із пріоритетних у діяльності 

Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у Хмельницькій області та ґрунтується на 

таких принципах: наукової концептуальної обґрунтованості,  прогностичності, 

орієнтації на розвиток i саморозвиток, елективності, розвитку освітніх потреб, 

пошукової і творчої спрямованості, методичної оснащеності,  співробітництва, 

адаптивності. 

Реалізація регіональною методичною службою супроводу розвитку 

науково-методичної компетентності педагогів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  здійснюється через: 

- моніторинговий сервіс: підготовка інструментарію для моніторингу 
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освітніх потреб педагога; 

- маркетинговий сервіс: вивчення затребуваних педагогами освітніх 

послуг, визначення ступеня задоволення цього запиту; 

- інформаційно-методичний сервіс: створення інформаційних банків 

даних, зокрема, успішних педагогічних практик; 

- предметно-методичний сервіс: розроблення та надання методичних 

матеріалів (рекомендацій, вказівок, посібників тощо); 

- експертний сервіс: експертиза навчально-планувальної документації, 

навчально-методичної літератури, досвіду роботи. 

Крім того, до навчальних планів курсового підвищення кваліфікації 

педагогів включено питання щодо організації науково-методичної роботи. З 

кращим досвідом роботи проведення індивідуальної та колективної науково-

методичної роботи слухачі курсів знайомляться під час проведення педагогічної 

практики на базі опорних закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області.Набуті педагогами знання під час підвищення кваліфікації щодо 

здійснення наукових досліджень реалізуються в конкретних видах науково-

методичної роботи. 

Серед регіональних форм методичної роботи важливу роль 

відграютьтворчі групи з розроблення стандартів професійної (професійно-

технічної) освіти; функціонування авторських шкіл;організація дослідно-

експериментальної роботи різних рівнів; підготовка виступів та доповідей до 

всеукраїнських освітянських заходів, публікацій у фахових і  періодичних 

виданнях. 

Особлива увага приділяється такому напряму роботи як розроблення 

навчально-методичної літератури на регіональному рівні.З цією метою 

систематично проводяться навчальні семінари з проблем підручникотворення, 

розроблено методичні рекомендації щодо створення навчально-методичної 

літератури, запроваджено порядок розгляду навчально-методичної літератури, 

створеної педагогами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
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науково-методичною радою Науково-методичного центру професійно-технічної 

освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Хмельницькій 

області.  

Створені та функціонують 34 обласних експертних комісії для здійснення 

експертизи та оцінювання навчально-методичної літератури, до складу яких 

увійшли досвідчені та творчі педагоги закладів профтехосвіти області. Комісії 

працюютьпід координацією методистів Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області.  

З метою оволодіння педагогами методикою організації і проведення 

наукової та дослідницько-експериментальної роботи на базі центру працює 

постійно діючий консультаційний пункт з питань організації науково-

педагогічних досліджень. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.11.2018 

№ 1227 на базі ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» та Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області проводиться експеримент 

всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (2019-2021р.р.). В 

межах реалізації програми експерименту членами творчої групи 

розробленопрограму спецкурсу «Основи підприємництва» та його навчально-

методичне забезпечення, підготовлено методичні рекомендації 

щодоформування готовності майбутніх кваліфікованих робітників 

допідприємницької діяльності наоснові врахування досвіду створення та 

функціонування при закладіпрофесійної (професійно-технічної) освіти 

Учнівського бізнес-центру. 

Потужну наукову-методичну підтримку педагоги отримують у науково-

методичному віснику «Професійна освіта», на офіційному сайті НМЦ ПТО ПК у 
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Хмельницькій області та інформаційному порталі «Профтехосвіта 

Хмельниччини».  

Таким чином, в умовах стрімких темпів соціально-економічних змін, 

інтенсивногоросту наукового знання, технологізації освітнього процесу у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти розвиток науково-

методичноїкомпетентності педагогічних працівниківє важливою умовою 

підвищення якості підготовки майбутніх висококваліфікованих робітників. 
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КОНЦЕПЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 

 

Одним із пріоритетних напрямків модернізації системи професійної 

(професійно-технічної) освіти в Україні визнано компетентнісний підхід, 

який набуває важливого значення, так як переміщує акценти з процесу 

накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину 

формування й розвитку у здобувачів освіти здатності практично діяти і творчо 

застосовувати у різних ситуаціях набуті знання і досвід. З огляду на це, 

актуальними завданнями, що потребують невідкладного розв’язання, є заміна 

освітньої парадигми із системи, орієнтованої на педагога як «ретранслятора  

знань» на систему, орієнтовану на здобувача освіти, згідно якої педагог  

виступає в ролі організатора освітньої діяльності, а модель поведінки студента 

(учня, слухача) змінюється від пасивного засвоєння знань до дослідницько-

активної, самостійної та самоосвітньої діяльності. Отже, як альтернатива  

освітньому процесу, побудованому на основі дидактичної тріади «знання – 

уміння – навички», при якій спостерігалась проблема відриву знань від уміння 

їх застосовувати, можна вважати компетентнісний підхід, впровадження якого 

в систему вищої професійної освіти супроводжується покращенням взаємодії 

з ринком праці, підвищенням конкурентноспроможності фахівців, оновленням 

змісту, методології та відповідного освітнього середовища. 

Компете́нтнісний підхід – це спрямованість освітнього процесу на 

досягнення інтегральних результатів у навчанні, якими є загальні (базові, 

ключові) і спеціальні (предметні)компетентності здобувачів освіти. Загальні 

компетентності забезпечують наступність і послідовність навчання впродовж 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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усього життя людини, вони поступово поглиблюються і збагачуються залежно 

від рівня освіти. У вищій професійній та фаховій передвищій освіті виділяють, 

окрім загальних компетентностей, професійні (пов'язані із спеціальністю) та 

фахові (пов'язані із спеціалізацією) компетентності [1]. 

У педагогіці компетентнісний підхід визначають як «сукупність 

взаємопов’язаних понять, ідей і способів педагогічної діяльності», 

«методологічний інструментарій для рішення складних задач», 

концептуальних, взаємоузгоджених поглядів на цільові настанови навчання і 

виховання, шляхи і способи їх реалізації за певних умов (державна освітня 

політика, освітньо-виховне середовище тощо). Звідси компетентнісний підхід 

у вищій освіті слід розуміти як єдність таких провідних положень[1]: 

• спрямованість на досягнення інтегральних показників підготовки 

майбутнього фахівця; 

• системність набуття основних груп компетентностей – загальних 

(ключових), професійних і фахових; 

• залежність системи компетентностей від рівня і ступеня вищої 

професійної освіти, її поступове ускладнення, оновлення і збагачення; 

• зорієнтованість на соціалізацію і професіоналізацію особистості, 

постійне поглиблення (вдосконалення) компетентностей в умовах неперервної 

освіти. 

Принципова відмінність компетентнісної освітньої парадигми полягає 

в цільовій спрямованості вищої професійної і фахової передвищої освіти, 

ціннісних орієнтирах суб’єктів навчання, очікуваних результатах освітньо-

професійної підготовки майбутніх фахівців. Відповідно до реалій і потреб 

інформаційного суспільства компетентнісно орієнтована професійна вища 

школа відмовляється від застарілої практики передавання та відтворення 

готових знань, спрямовує всіх учасників освітнього процесу на досягнення 

інтегральних показників в особистісному і професійному розвитку, під якими 

розуміють компетентності [3]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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Компетентнісний підхід, будучи зорієнтованим перш за все на нове 

бачення цілей та оцінювання результатів професійної освіти, пред’являє свої 

вимоги до інших компонентів освітнього процесу – змісту, освітнім 

технологіям, засобам контролю  та оцінювання. Головним при цьому виступає 

проектування та реалізація таких технологій навчання, які б створювали  

ситуації включення здобувачів професійної освіти у різні види діяльності 

(спілкування, рішення проблем, дискусії, диспути, виконання проектів) та 

сприяли   формуванню у випускника високого рівня  готовності до успішної 

діяльності  у  реальному житті. У такій схемі педагоги і студенти (учні, 

слухачі) орієнтуються на особистісно зорієнтований  і  діяльнісний підходи 

навчання, що вимагає від педагога зміни акцентів у навчально-виховній 

діяльності з інформаційного до організаційно-управлінського простору. 

Науковці європейських країн пояснюють увагу до компетентнісного 

підходу тим, що саме набуття життєво важливих компетенцій може дати 

людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному 

просторі, швидкоплинному розвитку ринку праці, подальшому здобутті 

освіти. 

Компетентність є передумовою успішності самореалізації випускника 

професійної школи  в суспільстві і передумовою розвитку самого суспільства. 

У зв’язку з цим міжнародні експерти визначають, що головне завдання освіти 

– готувати компетентного члена суспільства, спроможного ухвалювати 

адекватні рішення, реагуючи на особистісні і соціальні виклики [2]. 

Компетентнісна освіта спрямована на формування компетентностей як 

проявів обізнаності педагогічного працівника у певних питаннях, умінь 

практичного застосування знань, ціннісного ставлення до себе, оточуючих та 

навколишнього середовища.  

Компетентність є сучасний вимір людської освіченості, коли перше 

місце надається не обсягу вивченого матеріалу, а кінцевому результату, 

втіленому у здатності діяти в різних умовах і обставинах. 
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Педагог, який застосовує компетентнісний підхід, не виконує роль 

«ретранслятора» навчального матеріалу, він виконує роль ментора, 

організатора освітньої діяльності з безліччю можливостей. 

Роль здобувача освітитрансформується з пасивного сприйняття й 

відтворення знань в дослідницьку та самоосвітню діяльність. Він усвідомлює, 

що запорукою успішності є прагнення до саморозвитку і позитивна мотивація.  

Компетентнісний підхід у системі професійної (професійно-технічної) 

освіти) органічно поєднується і доповнюється іншими методологічними 

підходами (системним, діяльнісним, розвивальним, суб’єкт-суб’єктним тощо), 

створюючи таким чином підґрунтя для подолання застарілих форм і методів 

професійної підготовки кваліфікованих робітників, посилення  навчальної 

мотивації, інтеграції видів освітньої, професійної, культуротворчої діяльності. 
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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА 
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СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сучасний розвиток фаховоїпередвищої освіти пов'язаний з входженням до 

Європейського єдиного освітнього простору. У зв'язку з цим велике значення 

набуває реалізація компетентністного підходу у коледжах та технікумах. 

Компетенція (лат. сompetentia) - це коло питань, в яких людина добре 

обізнана, володіє знаннями і досвідом; отже, компетентна у певній галузі людина 

має відповідні знання та здібності, що дозволяють їй обґрунтовано судити про 

цю область і ефективно діяти в ній [1, с. 755].  

Прояв компетентності неможливий без конкретних дій з боку особистості 

в тих чи іншихпрофесійних і соціальних ситуаціях. Внаслідок цього змінюється 

роль викладача навчального закладу, який в першу чергу повинен вміти 

формувати ціннісне ставлення до навчальної діяльності у студентів. 

 «Мотив - спонукальна причина дій і вчинків людини. Вихідним 

спонуканням людини до діяльності є його потреби. Різноманіття людських 

потреб породжує надзвичайне різноманіття мотивів»[2, с. 875]. 

Відмінними рисами в розвитку навчальної мотивації студента є наступні: 

- у молоді студентського віку відбуваються з одного боку - 

перетворення мотивації, всієї системи ціннісних орієнтацій, а з іншого - 

здійснюється інтенсивне формування спеціальних здібностей; 



Секція 2 Розвиток науково-методичної компетентності педагогів в умовах 

суспільних та освітніх викликів 
 

155 
 

- формується власний моральний світогляд студента, моральне «Я», 

яке передбачає наявність стійкої системи переконань, незалежних від зовнішніх 

умов і тиску оточуючих; 

- виявляється яскраво виражене прагнення до здобуття освіти, цікавої 

роботи, придбання професії. Посилюється установка на якісні життєві умови і 

матеріальну забезпеченість. 

Спілкування на даному етапі розвитку особистості є провідним видом 

діяльності, поряд з навчальним. Для розвитку навчальної мотивації необхідно 

формування її самим викладачем завдяки правильно підібраному типу навчання. 

Від того, як і який матеріал подається викладачем, яка роль відводиться студенту 

– він або пасивно вбирає, як губка, або активно працює разом з педагогом, - буде 

залежати і тип навчання, і характер мотивації. 

Найбільш продуктивним за всіма параметрами є навчання, в якому 

дотримуються наступні умови: 

1) студенту повідомляється базова (інваріантна) навчальна інформація,  

в процесі засвоєння якої він виявляє спроможність   самостійно вирішувати 

конкретні практичні навчальні завдання; 

2) студента знайомлять з узагальненими та системними  способами 

роботи з базовою навчальною інформацією; 

3) засвоєння і розвиток знань студента відбувається тільки в процесі їх 

практичного застосування. Якщо всі умови дотримуються, то навчання набуває 

творчий характер. Якправило, успіх окрилює студента, і у нього виникає потреба 

в отриманні нових знань. 

Мотиваційна спрямованість студентів - необхідний компонент його 

подальшої успішності професійної діяльності. Вона включає «базовий» 

професійно-пізнавальний мотив і «супутні» мотиви. 

Одним з найбільш значущих психологічних чинників в структурі мотивації 

навчання студентів прийнято вважати професійну спрямованість. Проведені 
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дослідження В.А. Якуніна виявили істотний вплив професійної спрямованості на 

результати навчання і навчальну активність студентів.  

Результати дослідження показали, що студенти з низьким ціннісним 

ставленням до професії і навчанню більше орієнтовані на зовнішні умови 

процесу навчання і при оцінці своїх труднощів бачать їх причини переважно в 

організації навчального процесу, в діяльності викладача, а не в своїй власній 

роботі. Студенти з позитивним ставленням до професії шукають причини 

труднощів в самих собі і бачать шляхи їх подолання в удосконаленні себе і своєї 

праці. Таким чином, вони менш залежні від зовнішніх факторів і умов навчання, 

більш самостійні і прагнуть до самоорганізації своєї навчальної діяльності [3, с. 

270-273]. 

Необхідно звернути увагу на те, що роль професійної спрямованості в 

структурі навчальної мотивації багато в чому залежить від соціального статусу і 

матеріальних умов тієї професійної діяльності, до якої готує заклад освіти. 

Недостатня затребуваність деяких спеціальностей або їх низьке економічне 

забезпечення веде до зниження ролі професійної спрямованості в системі 

перспективно спонукальних мотивів студентів, які навчаються за даними 

спеціальностями. При цьому, як зазначаєВ.А. Якунін, серед них часто 

визначальними стають такі, як отримання або збереження стипендії, позитивна 

оцінка з боку викладача, прагнення відповідати очікуванням батьків і т.д. 

У зв'язку з цим виникає необхідність в спеціально організованій діяльності 

викладача, спрямованій на формування широкого спектру пізнавальних і 

соціальних мотивів, що забезпечують активну навчальну позицію студента як 

суб'єкта своєї діяльності, і перш за все на формування ціннісного ставлення до 

навчання якдо засобу освоєння цілісної професійної діяльності, професійно-

особистісного розвитку і становлення. 

Провідна роль в самоорганізації особистості цілепокладання передбачає, 

щоб увагу викладачів було обов'язково зосереджено на створенні умов для 

усвідомлення студентами мотивів і цілей свого навчання. Робота в цьому 
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напрямку вимагає координації зусиль всього педагогічного 

колективузакладуфахової передвищої освіти, здійснення її не тільки в 

навчальній, а й у позанавчальній виховній діяльності.  

Формування ціннісного ставлення до навчання як засобу освоєння 

професійної діяльності можливо при розкритті перед студентами основних 

перспектив даної діяльності, таких як: 

- перспективи, пов'язані з соціальною значущістю і статусом професії; 

- умови праці (матеріальні, морально-психологічніта ін.); 

- можливості особистісного росту і самореалізації в професії. 

При цьому найменш усвідомленими і спонукальними студентів до 

навчання, як правило, є перспективи особистісного зростання. З вступом 

студента до закладу фаховоїпередвищої освіти процес його професійного 

самовизначення далеко не завершується, а тільки починається.  

Робота, спрямована на професійно-особистісне самовизначення студентів, 

повинна тривати при вивченні ними кожної конкретної дисципліни. Для цього 

викладачеві необхідно не тільки пояснити цілі та завдання даного курсу, 

йогомісце в цілісному процесі професійного ставлення особистості, але і 

створити ситуацію усвідомлення студентами своїх особистих цілей і мотивів 

вивчення даного курсу. Зробити це можна за допомогою різноманітних 

прийомів, а саме: 

- використання елементів тренінгу (знайомство по колу, в процесі якого 

кожен студент розповідає про себе, свої цілі та очікування по відношенню до 

даного курсу); 

- організація колективного цілепокладання - спільного визначення місця і 

ролі курсу в освоєнні професійної діяльності і професійно особистісному 

розвитку студентів; 

- анкетування - вибір кожним студентом із списку запропонованих йому 

можливих цілей найголовніших для нього, наприклад: отримати знання і вміння, 

необхідні для професійної діяльності; навчитися застосовувати отримані знання 
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в житті; здати залік; отримати високу оцінку на іспиті; здобути уміння та навички 

роботи з певними механізмами, приладами, машинами; розібратися в окремих 

питаннях курсу, які цікавлять; навчитися орієнтуватися в дисципліні і 

самостійно знаходити необхідні знання; розвинути свої здібності; дисципліна не 

потрібна для моєї подальшої професійної діяльності; у мене є свій варіант мети 

тощо. 

На основі обраних студентами цілей визначаються вимоги до діяльності, 

необхідні для їх реалізації, здійснюється планування даної діяльності. 

Психологічним механізмом, який забезпечує включення студентіву навчальну 

діяльність, стає зрушення мети на мотив. 

Відсутність у студентів позитивних пізнавальних і професійних мотивів 

навчальної діяльності є сигналом для викладача про необхідність спеціальної 

роботи по їх формуванню. Діяльність викладача по організації цілепокладання і 

формування мотивів навчання студентів триває протягом усього процесу 

навчання - при вивченні кожної теми, на кожному занятті. 

Підводячи підсумок, можна відзначити, що формування ціннісного 

ставлення студентів до навчальної діяльності безпосередньо залежить від 

професійної компетентності викладача, не тільки його вміння, а й бажання 

бачити в студенті суб'єкта цієї діяльності. 
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СЕКЦІЯ 3 

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Бабич Т.С., 

Методист Навчально-методичного 

центру ПТО у Дніпропетровській області  

(м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) 

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ  ЕФЕКТИВНИХ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ  НА РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ  

ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 

 

Співпраця з підприємствами  - замовниками кадрів  та профорієнтація 

молоді на  робітничі  професії – один із пріоритетних напрямків закладів 

професійної  освіти,  який постійно удосконалюється і набуває нового змісту. 

Сьогодні підприємства міста знаходяться  на стадії укладання спільних угод з  

закладами освіти щодо  підготовки кадрів та запровадження ефективної 

профорієнтаційної роботи. 

Методичною службою вже декілька років укладаються  плани спільних дій 

з ТОВ «МЕТІНВЕСТ- ПРОМСЕРВІС», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТЦ 

«ЕПІЦЕНТР», «МЕТРО», Криворізьким міськрайоним ЦЗ, Криворізьким  

державним педагогічним університетом, Криворізьким  національним 

університетом,де  в напрямках роботи передбачено пропаганда робітничих 

професій.   

   Проведено моніторинг щодо питання реформування освітньої галузі в 

частині надання якісної профільної середньої освіти в м. Кривий Ріг. Результати 

анкетування учнів 9-х класів ЗОШ щодо подальшого вибору закладів освіти  

показали, що 21 % школярів планують продовжити навчання  в ЗП(ПТ)О; 30% - 

в закладах фахової передвищої освіти, а 6% - не визначились. З метою посилення   
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інтеграційних  зв’язків між закладами загальної середньої та  професійно-

технічної освіти заплановано низку профорієнтаційних заходів  в ЗП(ПТ)О. 

     Працюють  фахові галузеві ради,  робота  яких  направлена на ефективне 

реагування на запити ринку праці,  потреби у нових кваліфікованих кадрахчерез 

впровадження дуальної форми здобуття освіти, сучасних виробничих 

технологій,   створення Навчально- практичних  центрів (НПК), Центрів 

професійної кар’єри та спільних профорієнтаційних заходів.  

 Так,  в рамках фахової  галузевої ради залізничних професій на базі 

Криворізького локомотивного депо було проведено засідання, де розглядалися 

питання досвіду співпраці закладів професійної освіти  з підприємством щодо  

впровадження дуальної форми здобуття освіти, проведення конкурсів фахової 

майстерності та  спільних профорієнтаційних заходів на залізничні професії. 

      За сприянням методичної служби здійснюється  реалізація  міських 

профорієнтаційних програм, зокрема: фестиваль «ІндустріалФест»,  «Фестиваль 

професій - KrivbassCitySkills»;   Проекти профорієнтаційних квестів  

«МЕТІНВЕСТ - trawel» та  «МЕТІНВЕСТ- освітні ініціативи».  Підприємством 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розробленоПрограми  розвитку для молоді: 

«ЕВЕРЕСТ», «МАЙБУТНІ ЛІДЕРИ», «Інвестиції в майбутнє» та Проєкт «Время  

стать PROфессионалом». Це дає можливість ЗП(ПТ)О   презентувати  робітничі  

професії,  за якими здійснюється підготовка, а підприємствам познайомити 

молодь з промисловими підприємствами регіону – професіями, технологіями, 

обладнанням. 

       Налагоджена   співпраця з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», яка  дає 

свої практичні результати. Щорічно ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  

проводить  «Тиждень знань» - це  тренінги, майстер-класи, семінари, 

конференції, коучунги. Зміст цих заходів, їх формат, використовується   в 

ЗП(ПТ)О, як інноваційний. 
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Сьогодні підприємством розпочато роботу щодо    проведення ряду  відео - 

тренінгів «Магія сталі»,   освітнього онлайн – івенту «Розкрий свій потенціал» за  

участю методичної служби та  педпрацівників ЗП(ПТ)О з отриманням 

сертифікатів.   

   Важливе місце  в профорієнтаційній  роботі відіграють і технологічні 

екскурсії на підприємства. Були організовані  та проведені пізнавальні 

професіографічні екскурсії для молоді та педагогів:  ПАТ « Криворізький 

залізорудний комбінат»», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг», ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»,  метою яких є 

ознайомлення з  технологіями  та обладнанням підприємства. 

    На виконання Указу Президента щодо проведення семінарів - тренінгів  

професійного спрямуванняна базі  ЗП(ПТ)О міста  проводяться   

профінформаційні заходи для молоді, профконсультативні   уроки та тренінги із 

застосуванням психологічного тестування.  До цієї роботи  залучаються  

науковці Криворізького національного університету.  Проводяться психолого-

педагогічні треніни для педпрацівників профпідготовки ЗП(ПТ)О міста. 

     Сьогодні в умовах карантину ЗП(ПТ)О  застосовують нові підходи до 

проведення профорієнтаційної роботи.Педагоги  у співпраці з представниками 

підприємств та Центром зайнятості активно використовують можливості 

Центрів професійної  кар’єри, які  створенні на базі  ЗП(ПТ)О:  проводять відео 

- конференції, знімають відео - ролики, розробляють рекламні буклети.   

    В принципово новому форматі  здійснюється  профорієнтація школярів  

через відкриття підприємствами Центрів  профорієнтації  на базі ЗОШ міста.  

Так, ПрАТ «ПівнГЗК» в співпраці з Криворізьким професійним гірничо-

технологічним ліцеєм створено Центр профорієнтації, що  сприяє  популяризації 

професій підприємства.        

        Нові можливості для проведення профорієнтації дають створені на базі 

ЗП(ПТ)О Навчально-практичні центри та впровадження елементів дуальної 
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форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників. Це 

популяризація робітничих  професій через впровадження сучасних виробничих 

технологій та обладнання. 

Завдяки  участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у конкурсі WorldSkills Ukraine в 

систему освіти запроваджуються найкращі світові практики, підвищується 

ефективність профорієнтаційної роботи і престиж робітничих професій. 

ЗП(ПТ)О  співпрацюють  з Криворізькою фундацією майбутнього. Це – 

проведення спільних круглих столів, тренінгів, майстер-класів 

профорієнтаційного характеру за активної участі підприємств МЕТІНВЕСТ. 

Група підприємств МЕТІНВЕСТстала одним із підписантів Українського 

Пакту «Заради молоді-2025», метою якого є створення  умов для реалізації 

молоді в Україні  через  об'єднання  держави і бізнесу, передбачено створення 20 

тисяч робочих  місць для  працевлаштування.  

       В Проєкті Концепції профорієнтації в Новій українській школі 

законодавчо визначенні нові пріоритети  проведення  профорієнтаційної роботи  

з   молоддю.  Передбачено нову базову формулу цілісної професійної орієнтації: 

наскрізна професійна орієнтація;  окремий профорієнтаційний курс на рівні 

базової та старшої профільної освіти,  практика і волонтерство. 

Для покращення профорієнтаційної роботи  необхідно: 

- залучати  представників підприємств-замовників кадрів   до проведення 

профорієнтаційних заходів  з метою   підвищення престижності робітничих 

професій;  

 - сприяти переорієнтації ЗП(ПТ)О  на підготовку молоді з тихпрофесій, що 

відповідають запитам роботодавців, забезпечити мобільність і 

конкурентоспроможність випускників на ринку праці; 

 - здійснювати методичний супровід участі здобувачів освіти у 

Всеукраїнських, регіональних конкурсах фахової майстерності; 
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- надавати консультативно- методичну допомогу у створенні та організації  

роботи Центрів професійної кар’єри на базі ЗП(ПТ)О;  

-  сприяти покращенню соціальної реклами робітничих професій  через ЗМІ 

та соціальні мережі тощо.  
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА В СФЕРІ ОСВІТИ 

 

 На розвиток системи освіти впливають демографічні та етнічні чинники, 

оновлення філософії й парадигми освіти, освітні технології, інтеграція України в 

європейський освітній простір, розробка нових концепцій управління, змісту і 

структури навчання тощо. Багато вимог до закладу освіти з боку соціуму 

виникають спонтанно і потребують при цьому миттєвої реакції суб’єктів 

управління. Доводиться докладати максимум зусиль, аби задовольнити різні 

запити замовників освітніх послуг і вимоги суспільства. Це спонукає освітні 

заклади до самостійного визначення стратегічних дій, які відповідатимуть 

актуальним запитам споживачів і замовників освіти. 

У контексті компетентнісного підходу менеджмент у системі неперервної 

освітирозглядають як здатність управління кадровими, інтелектуальними, 

інформаційними, матеріальними, фінансовими ресурсами на основі найбільш 

повної реалізації фізичного та духовного потенціалу людини з метою досягнення 

оптимального соціального результату відповідно до чинних правових норм [4]. 

При цьому професійна компетентність керівника освітнього закладу 

тлумачиться як здатність і готовність керівника цілісно і ґрунтовно аналізувати, 

визначати, точно формулювати проблеми функціонування навчального закладу 

та обирати з-поміж альтернативних підходів їх вирішення найбільш доцільний і 

ефективний щодо конкретної ситуації освітнього закладу [1]. 
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Компетентність трактується як здатність успішно задовольняти 

індивідуальні та соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. 

Кожна компетентність побудована на поєднанні взаємовідповідних знань, умінь 

і практичних навичок, ставлень і цінностей, поведінкових компонентів, усього 

того, що особистість може мобілізувати для активної дії. 

Отже, компетентність – це особистісна якість працівника, що виявляється у 

стійкій здатності до виконання певних функцій, визначених професійною 

діяльністю чи вимогами посади. Тобто це комплексна характеристика 

особистості, що виявляється в конкретній діяльності та охоплює знання, вміння, 

навички й досвід з урахуванням здібностей, мотивації та особистісних 

особливостей. 

У дослідженнях структури компетентності виокремлено її діяльнісну та 

комунікативну підструктури; перша включає знання, уміння, навички і засоби 

здійснення спілкування у межах суб’єкт-суб’єктної моделі взаємовідносин 

учасників навчального процесу. 

За результатами дослідження пріоритетних проблем системи освіти  серед 

причин, що гальмують реформування освітнього процесу, вказано на 

недостатній рівень професіоналізму і компетентності управлінських кадрів. 

Водночас некомпетентність управлінців в освіті, за результатами соціологічних 

досліджень в Україні, стримує розвиток системи вищої освіти держави більшою 

мірою (35,3 %), якщо порівнювати з результатами досліджень в інших країнах. 

Значний внесок у дослідження змісту та впровадження стратегічного 

планування зробили такі вчені, як І. Ансофф [1], М. Мескон [4] та ін.  

 Упродовж останніх 30-и років в Україні досить активно досліджувалися 

проблеми управління закладами освіти. Особливо слід відзначити праці з даного 

питання В. І.Бондаря, Л. І.Даниленко, Г. В.Єльнікової, Л. М.Калініної, В. 

І.Маслова, Н. М.Островерхової, праці із стратегічного менеджменту 

В.М.Колпакова, Г.А.Дмитренка[3] та ін. 
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 Незважаючи на те, що досліджень на цю тему чимало, єдиного визначення 

стратегії не існує.  

 На думку вчених, стратегія – це раціональне прийняття рішень, у 

результаті яких ресурси організації протиставляються можливостям. Інші ж 

стверджують, що зовнішнє середовище має значний вплив на процес 

формування стратегії в закладах освіти [1; 45-47]. Незважаючи на згадані 

розбіжності, всі концепції об’єднує одна спільна мета – оптимізація діяльності 

закладу освіти у відношенні до інших в одному і тому ж конкурентному 

середовищі. Однак, цього досягти стає все важче й важче у зв’язку з тим, що 

рівень конкуренції у різних конкурентних середовищах продовжує зростати. 

Особливе місце у плановій діяльності навчального закладу займає 

організація та планування, що є однією з основних функцій управління і являє 

собою процес визначення цілей створення освітніх організації, а також шляхів їх 

досягнення. Стратегічне планування у поєднанні з освітнім моніторингом 

формують основу для всіх управлінських рішень. Функції організації, мотивації 

і контролю менеджменту зорієнтовані на розробку і реалізацію стратегічних 

планів.  

 Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління 

освітнім колективом. Слід відзначити, що стратегічне планування стає для  

закладів освіти, які ведуть жорстку конкуренцію між собою, дедалі 

актуальнішим. Для вирішення стратегічної мети діяльності закладу освіти 

першочерговими завданнями є: налагодження високопрофесійного, наукового, 

аналітичного і прогностичного супроводу управлінських рішень; подолання 

фрагментарної статистики; підготовка всебічної інформації з опорою на 

соціологічні дослідження.  

Орієнтація на динамічне зовнішнє середовище, спрямування на 

забезпечення актуальних потреб суспільства повинні сьогодні стати основою 

управління навчальним закладом, визначити стратегію його розвитку. Саме 
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такий підхід до управління сприяє розв’язанню проблем довгострокового 

характеру, досягненню основних цілей організації. 

 Посилення взаємодії закладів освіти та соціуму, налагодження 

комунікаційних, функціональних, творчих зв’язків між освітніми закладами та 

соціальними інституціями з метою забезпечення якісної освіти сучасної молоді 

визначають необхідність створення відкритої для співпраці соціально-

педагогічної системи. Сучасні потреби функціонування зумовлюють нині 

перехід від концепції організації функціонування закладів освіти до концепції 

управління змінами в діяльності, життєдіяльності та розвитку. 

 Управління змінами передбачає: визначення цілей управлінського та 

педагогічного процесів у навчальному закладі; формування стратегії й 

довгострокового плану розвитку у відповідності до визначеної стратегії; 

постійне оцінювання (моніторинг) та критичний розгляд можливих шляхів 

досягнення поставлених цілей, запровадження тих чи інших інновацій, які є 

актуальними сьогодні; поступове здійснення управлінських рішень, які 

забезпечують ефективну адаптацію до несподіваних змін процесів управління, 

навчання, виховання й розвитку сучасної молоді, професійного і творчого росту 

кадрів тощо. 

 Керівникам закладів освіти необхідно бути відкритими до нових знань, 

незважаючи на всі попередні заслуги і чесноти. Тому насамперед важливим є 

формування у керівників та їх заступників позитивного сприйняття змін як 

постійного стану, в якому функціонує заклад освіти. Таке управління передбачає 

створення умов для реалізації компетентності, відповідальності, активності й 

особистісного потенціалу всіх учасників освітнього процесу в цілому. 

 Перешкодою на шляху запровадження управління змінами і стратегії 

розвитку часто стає, наприклад, одноосібність у прийнятті рішень. Навіть 

найбільш прогресивний і працездатний керівник нічого не зможе зробити сам, 

без спільного бажання колективу брати участь у процес перетворень. 
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 Адміністрація повинна ініціювати та впроваджувати зміни у закладі освіти, 

розвивати необхідні якості особистості й застосовувати відповідні технології. 

Саме моніторинг діяльності як складова освітньої програми дозволяє вчасно й 

аргументовано вносити корективи в перспективне і річне планування. Освітня 

програма також передбачає можливість внесення змін. 

 Прийняття управлінського рішення являє собою певну процедуру, що 

складається з низки самостійних, але взаємопов’язаних елементів. У сучасній 

науковій думці існує кілька підходів до визначення структурного складу 

загального порядку прийняття управлінських рішень, у яких виділяється різна 

кількість його стадій, етапів та окремих процесуальних дій. 

 Прикладом цілісного визначення є варіант, запропонований А. Чендлером. 

Він визначає стратегію як «визначення основних цілей та задач, а також 

напрямку діяльності та розміщення ресурсів найкращим чином для досягнення 

поставлених задач». 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Змішане навчання в сучасній освітній практиці розглядається як 

перспективний та ефективний шлях досягнення високих результатів у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців різних галузей[1]. Суттєвою його 

змістовою особливістю є інтеграція від 30 до 80 % технологій дистанційного 

навчання в традиційне (аудиторне)[2]. 

Як наслідок, змішане навчання вимагає обізнаності викладачів стосовно 

реалізаціїметодики сучасних традиційних та дистанційних технологій навчання. 

Вагома частка елементів дистанційного навчання з-поміж способів дистанційної 

взаємодії вимагає сформованості специфічних компетенцій щодо використання 

сучасних технологій та програмного забезпечення, навичок роботи з ресурсами 

інтернету, розуміння логіки створення та використання цифрового навчального 

контенту [3]. 

Педагогічні умови професійної підготовки із застосуванням змішаного 

навчання, вимагаючи забезпечення позитивної мотивації студентів до 

використання технологій цифрового навчання,підготовки викладачів до його 

застосування шляхом реалізації мультитехнологічності, мульти 

інструментальності та варіативності змішаного навчання, створення 

функціонального інформаційно-освітнього середовища завбачають широке поле 

педагогічних функцій та напрямів діяльності[4]. 
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У процесі реалізації змішаного навчання викладач має: 

- передбачити належне технічне і науково-методичне забезпечення 

відповідного освітнього процесу;  

- врахувати реальні обставини та особливості інформаційно-освітнього 

середовища закладу освіти;  

- виробити власну інноваційну організаторську та управлінську позицію;  

- дослідити особливості ставлення здобувачів освіти до навчання;  

- реалізувати суб’єктну спрямованість процесу. 

Зазначені напрями педагогічної діяльності викладача, що реалізовує 

змішане навчання, вимагає сформованості науково-методичної компетентності 

як такої, що безпосередньо пов’язана з виконанням ним наукової, навчально-

науково-інноваційної роботи та у процесі розвитку передбачає неперервне 

збагачення й накопичення знань, умінь і компетенцій, творче 

зростання,здійснення власних наукових досліджень, сприяє формуванню 

особистісного стилю та власної персонал-технології[5].  

З огляду на специфіку науково-методичної компетентності, її структури 

особливої уваги заслуговує взаємообумовлений характер науково-дослідницької 

діяльності та методичної культури педагога. Оскільки науково-дослідницька 

діяльність, реалізовуючись через пошук,передбачає вивчення й опрацювання 

шляхів і засобів вирішення творчого, дослідницького завдання із заздалегідь 

невідомим рішенням, вона є важливим підґрунтям становлення і розвитку 

методологічної культури– культури педагога-дослідника, який свідомо 

займається управлінням і конструюванням професійно-педагогічної 

діяльності[6,7]. 

Отже, змішане навчання вимагає від педагогівсформованості науково-

методичної компетентності та є показником рівня її розвитку у процесі реалізації 

зазначеної інновації. 
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ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

Сучасне суспільство надзвичайно стрімко розвивається. Виникає питання: 

як підготувати нове покоління в умовах постійного розвитку, оскільки знання, 

які отримують у навчальних закладах, весь час потребують корекції або, за 

певний час, стають неактуальними. Зміни, що відбуваються в суспільстві, 

зумовили пошук нових освітніх концепцій. Сьогодні молодь потребує не 

лишеглибоких предметних знань, а й високого рівня розвитку компетентностей. 

Поняття «компетентність» трактують по-різному. Зокрема, у чинному 

Законі України «Про освіту» «компетентність» визначається як «динамічна 

комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 

особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність»3. 

Компетентність – багатогранна, тобто ні знання, ні вміння, ні досвід 

діяльності самі по собі не є компетентністю, тільки спільно. 

Компетентності дають змогу усунути суперечності між засвоєними 

теоретичними відомостями та їх використанням для розв’язання конкретних 

життєвих завдань3, с.15: 

− уміти розрізняти об’єкти, ознаки, властивості;  

− аналізувати і пояснювати причини та наслідки подій, вчинків, явищ;  

− створювати тексти, вироби, проекти;  

− висловлювати ставлення до подій, вчинків — своїх та інших людей;  
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− брати участь у колективних справах, у розв’язанні навчальних завдань; 

оцінювати вчинки, різні моделі поведінки;  

− користуватись певними предметами та ін.  

За експертними оцінками в концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

наголошується, що найбільш успішними на ринку праці в найближчій 

перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично 

мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в 

багатокультурному середовищі та володіти іншими вміннями[5]. 

Тому за умов модернізації навчального закладу актуальним стає 

компетентнісний підхід в освіті, який пов'язаний передусім з особистісно 

орієнтованим та діяльнісними підходами до навчання, оскільки ґрунтується на 

особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним тільки під час 

виконання конкретним учнем певного комплексу дій. Компетентнісний підхід 

потребує трансформування змісту освіти, перетворення його з моделі, яка 

об'єктивно існує для всіх учнів, на суб'єктивне надбання одного учня, які можна 

оцінити. Цей підхід акцентує увагу на результатах освіти, які розглядають не як 

обсяг опанованої учнем інформації, а як здатність діяти у різних проблемних 

ситуаціях2, с. 4-5. 

Компетентності для учня – це образ його майбутнього, орієнтир для 

опанування. У період навчання в молоді формуються окремі складові цих 

«дорослих» компетентностей, а для того, щоб не тільки готуватися до 

майбутнього, а й жити сьогодні, учень опановує ці компетентності з освітньої 

точки зору. Освітні компетентності належать не до всіх видів діяльності, у яких 

бере участь дорослий фахівець, а тільки до тих, що є складовими 

загальноосвітніх галузей та навчальних предметів. Такі компетентності 

втілюють предметно-діяльнісну частину загальної освіти. 
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Науковці європейських країн вважають, що набуття молоддю знань, умінь 

і навичок, спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності, сприяє 

інтелектуальному й культурному розвитку особистості, формуванню здатності 

швидко реагувати на запити часу. Саме тому важливим є усвідомлення самого 

поняття компетентності: розуміння, які саме компетентності та в який спосіб 

необхідно формувати, що саме має бути результатом навчання2, с. 10. 

Компетентнісне навчання створює умови для розвитку позапредметних, 

особистісно значущих знань і вмінь над предметними, адже досвід 

свідчить:найбільш соціально адаптованими є люди, які володіють не сумою 

академічних знань, а сукупністю особистісних якостей – ініціативністю, 

підприємливістю, творчим підходом до справи, умінням самостійно ухвалювати 

рішення. 

Зміни в освіті орієнтують педагогів на відмову від авторитарного стилю 

навчання на користь гуманістичного підходу й застосування методів, що 

сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням її індивідуальних 

особливостей. 

Сучасні педагоги мають усвідомити2, с. 6: 

− головним є не предмет, якого вони навчають, а особистість, яку вони 

формують; 

− будь-яка людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всього 

необхідного для реалізації своїх планів; 

− кожна думка, висловлена учнем, має право на існування й варта уваги. 

Ідеал сучасного навчання – особистість із гнучким розумом, зі швидкою 

реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями. 

Освітнє середовище має вибудовуватися у такий спосіб, щоб учень 

опинявся в ситуаціях, які сприяють становленню компетентностей. Опановуючи 

будь-який спосіб діяльності, учень здобуває досвід інтеграції різноманітних 

результатів освіти (знань, умінь, навичок, цінностей тощо) та постановки мети. 



Секція 3 Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти 
 

175 
 

Так відбувається усвідомлення процесу управління власною діяльністю – 

набуття компетентностей «для життя». 

Будь-який предмет посідає особливе місце у навчанні та розвитку молоді, 

може надавати учням знання про світобудову, розставити акценти на смислових 

та світоглядних аспектах, допомогти знайти ціннісні орієнтири. Тому будь-який 

навчальний предмет може стати дієвим засобом різнобічного розвитку 

особистості учня, формування ключових компетентностей. Крім того, кожен 

педагог має розвивати вміння учнів читати, працювати з додатковою 

літературою, розмірковувати, говорити, аргументувати, висловлювати думки 

щодо побаченого й почутого, виявляти власну ініціативу, робити вибір, критично 

аналізувати здобуту інформацію. 

Саме тому сучасний урок викладачеві слід спроектувати у такий спосіб, 

щоб основну роботу на уроці виконували учні, а педагог тільки виступав у ролі 

фасилітатора, провідника та спостерігача, який створює можливість для учнів 

застосовувати набуті навички для побудови нових знань. 

Нова суть освіти полягає в тому, що необхідно підтримувати допитливість 

та мотивацію учнів, їх бажання учитись, експериментувати, самовиражатися. 

Учень сьогодні має сприйматись як самостійний та відповідальний дослідник 

навколишнього середовища, як активний будівник особистої системи знань. Так 

само, як змінюється наше бачення змісту освіти, повинна змінюватися й система 

нашого ставлення до нього, заснована на стосунках кооперації та партнерства 2, 

с. 17-19. 

Педагогіки партнерства дозволяє ефективно навчати за умов, коли 

викладач і учень володіють однаковими правами,ученьотримує право на вільний 

вибір, має право на помилкові дії,вільно висловлює власне судження з того або 

іншого питання.  

Відносин між учнем та викладачем мають бути такими, щоб не 

заперечувати, а направляти; не керувати, а управляти разом; не примушувати, а 
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спонукати до добровільної дії;не командувати, а організовувати; не обмежувати, 

а надавати право на власний пошук.  

В основу нового підходу покладено демократизацію та гуманізацію 

взаємин між педагогом та учнем, оптимістичний погляд на людину, зміну 

характеру взаємодії. Педагогіка співробітництва визначає істинно 

демократичний спосіб співпраці викладача й учня, який не відкидає різниці в їх 

життєвому досвіді, знаннях, але передбачає безумовну рівність у праві на повагу, 

довір'я, доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість1, с. 38. 

Підсумуємо, компетентнісне навчання відкриває нові можливості для 

молодої людини, оскільки вчить її мислити, оцінювати, порівнювати, діяти, 

застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях. Освітній заклад, 

який орієнтований на компетентнісний підхід у навчанні, стає центром 

підготовки учнів до життя. А це і є основний запит суспільства. Доречним 

підтвердженням цього будуть слова відомого сучасника, підприємця, 

письменника, мотиватора Роберта Кійосакі: «Освіта, яка не вчить жити успішно 

в сучасному світі, немає ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя із 

природженою здатністю жити щасливо і успішно. А ми повинні збагатити цю 

здатність знаннями і навичками, які б допомогли нам реалізувати її якомога 

ефективніше». 

Список літератури: 

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: 
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О. — К., 2008.— 568с. 

2. Дмитренко К.А. Звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо 
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завідувачка відділу сучасних технологій  

виробництва Білоцерківського інституту неперервної  

професійної освіти (м. Біла Церква, Київська обл.) 

 

КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР БІНПО ЯК МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ П(ПТ)О В 

СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

 Реформування освіти в Україні є одним з основних чинників 

функціонування та розвитку післядипломної освіти, яка  надає можливість 

кожному слухачу  постійно поглиблювати фахову підготовку, індивідуалізовану 

за часом, гнучку за формою. Традиційно побудований процес підвищення 

кваліфікації   педагогічного працівника закладу професійної (професійно – 

технічної) освіти не в повній мірі  задовольняє сьогодні його освітні потреби по 

упровадженню, прогресивних педагогічних та управлінських технологій.  

Сьогодні роботодавцям необхідна оновлена професійна освіта. Це 

стосується оновлення змісту навчання, надання вмінь і навичок виконання 

технологічних операцій, максимальної пристосованості до умов конкретного 

виробництва, впровадження в навчально-виробничий процес сучасних 

технологій. Ці фактори висувають перед післядипломною освітою  нові 

завданнязокрема — створити оптимальні умови для навчання і розвитку 

особистості, здатної продукувати оригінальні ідеї, критично мислити, приймати 

нестандартні рішення. 

Отже, назріла необхідність максимально пристосувати систему 

післядипломної освіти до потреб педагогів, керівників освітніх закладів, зробити 

її ефективною та результативною.  
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 Тому формування  інформаційно-ресурсного центру з метою надання 

консалтингової методичної допомоги викладачам, майстрам виробничого  є 

потреба часу. 

Як складова методичної роботи консалтинг характеризується як допомога 

педагогічним працівникам при самостійному вирішенні комплексу проблем, 

прискорювач усвідомлення нових  ідей та перспективного педагогічного досвіду 

та впровадження їх в практику освітнього процесу.  

 Основне призначення  консалтингової служби полягає в тому, щоб на 

основі  діагностико-аналітичної діяльності виявляти існуючі проблеми та 

перспективні  завдання професійної освіти  на цій основі розробляти моделі її 

розвитку в різних регіонах та освітніх закладах і установах; допомагати 

педагогічним працівникам закладів П(ПТ)О  оволодівати змістом існуючих 

педагогічних проблем  сприяти їх розв’язанню, розробки і впровадження  рішень, 

спрямованих на підтримку чи підвищення ефективності роботи педагогічного 

працівника в ринкових умовах. Методичний сервіс лежить в основі консалтингу. 

 Результати  моніторингу, який щорічно проводиться працівниками 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти  свідчать, що на 

сучасному етапі існує потреба у консультаціях з питань  інноваційних підходів 

до навчально - виробничого процесу в професійних навчальних закладах. 

 Педагогічні працівники мають потребу в розробці стратегії впровадженні 

інновацій, застосуванні освітнього моніторингу.  

Визначені завдання консалтингова  служба реалізує через організацію 

особистісно - орієнтованої взаємодії з педагогічними працівниками. Обираються 

форми консалтингу, технології проведення консультацій. 

 З метою створення віртуального комунікаційного середовища, в якому 

педагоги професійної школи могли б отримати компетентні відповіді на 

актуальні питання  професійної освіти відділ сучасних технологій виробництва 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти започаткував роботу 
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Консалтингового центру   «Новітні виробничі технології» для слухачів курсів, 

які навчаються за дистанційною формою. 

Консалтинговий центр забезпечує науково-методичний супровід 

дистанційного етапу підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійних навчальних закладів, надання їм методичної, фасилітативної 

допомоги по новітнім виробничим і педагогічним технологіям шляхом 

презентації досвіду їх упровадження у практику діяльності закладів професійної 

освіти.  

Була обрана  форма  консалтингу як он-лайн заняття з використанням 

комп’ютерного банку інформації, яка відповідає  особистісним потребам і 

вимогам щодо підвищення ефективності педагогічної діяльності в між курсовий  

період, особливо в умовах дистанційного навчання. 

Результати опитування свідчать, що на сучасному етапі існує потреба у 

консультаціях з питань педагогічних та дидактичних технологій, модернізації 

форм і методів на уроках професійно-теоретичної і професійно-практичної 

підготовки. Більше половини слухачів мають потребу в ознайомленні з досвідом 

упровадження новітніх виробничих технологій, застосуванні освітнього 

моніторингу. 

Працівниками відділу було окреслене коло питань, складено графік 

проведення консультацій.  

Зміст консультацій: 

- презентація результатів упровадження новітніх педагогічних та 

виробничих технологій у практику діяльності закладів професійної освіти; 

- презентація матеріалів  педагогічного досвіду та кращих освітніх практик; 

- ознайомлення із сучасним обладнанням, технікою інструментом та 

технологіями (за матеріалами спеціалізованих виставок) 

Учасники консультацій  мають можливість  звернутися з запитаннями щодо 

новітніх виробничих технологій, передового досвіду педагогічних працівників з 
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різних професій в системі онлайн та познайомитись з матеріалами кращих 

освітніх практик на в рубриці  «Методична скарбничка». 

 Консультації охоплюють різні категорії педагогічних працівників:майстрів 

виробничого навчання;викладачів професійно-теоретичної підготовки;старших 

майстрів ЗП(ПТ)О. 

 Можливості освітньої платформи https://meet.google.com створюють умови 

для одночасної консультації всім бажаючим, надають можливість задати 

запитання з проблем, які їх зацікавили, передивитись презентації, відеофільми. 

Відбувається поєднання  і взаємне доповнення двох основних освітніх 

форматів «лектор - слухач» (особистий освітній контакт) і «слухач - 

мультимедійне освітнє середовище» (самостійна робота слухача з матеріалами 

інформаційного ресурсу).  

 З метою здійснення науково-методичного супроводу дистанційного етапу 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, під час проведення он лайн 

консультування  використовується інформаційний ресурс  рубрики «Методична 

скарбничка», яку можна переглянути за посиланням: https://profosvita.org/. 

 Для розміщення інформації  на «Методичній скарбничці» відділ сучасних 

технологій   виробництва сформував банк кращих педагогічних та новітніх 

виробничих технологій за професіями, який включає уроки професійно - 

теоретичної та професійно-практичної підготовки; матеріали з досвіду 

навчально-виховної роботи, роботи старших майстрів, майстрів виробничого  

навчання.  

 На допомогу викладачам та майстрам виробничого навчання створено 

банк мультимедійних інформаційних ресурсів сучасних технологій виробництва 

для впровадження в навчальний процес закладів професійної освіти для повідних 

професій, за якими здійснюється підготовка в ЗП(ПТ)О, які включають навчальні 

відеофільми, відеоролики та 3Д фільми. 

https://meet.google.com/qez-ahdf-odm
https://profosvita.org/
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 Заслуговують на увагу каталоги, презентації за матеріалами 

спеціалізованих виставок, які вміщують інформацію про виробника, їх 

продукцію, а найголовніше – посилання, за якими можна знайти інформацію про 

сучасні технології з певної галузі. 

Конкуренція на сучасному ринку праці, вимагає від робітника не лише 

глибоких теоретичних знань,  практичних вмінь та навичок, а й швидкої 

модернізації, креативності, постійного оновлення власного досвіду у виробничій 

сфері.  

 Саме тому  майстрам виробничого навчання необхідно постійно 

опановувати нові технології, розвивати власне мислення, удосконалювати 

вміння та навички, щоб заохочувати до активної виробничої діяльності 

здобувачів — не як виконавців поставлених завдань, а як творчих особистостей, 

здатних до активного пошуку й втілення інноваційних технологій виробництва. 

 Таким чином ознайомлення з матеріалами виставок слугує:  

- реалізації інноваційного змісту навчання; 

- є джерелом інформації; 

- сприяє подальшій співпраці закладів П(ПТ)О  із провідними компаніями. 

 В останні роки набуває поширення така форма узагальнення досвіду 

як   е-портфоліо. Значної ролі набувають можливості е-портфоліо як 

технології формування інформаційно-аналітичної компетентності 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з певних 

проблем. Відділ сучасних технологій виробництва БІНПО за останні 3 роки 

узагальнив матеріали з актуальних проблем модернізації професійно – 

технічної освіти.Серед них: 

✓ Використання досвіду європейських країн в підготовці кваліфікованих 

робітників. 

✓ Державно-приватне партнерство як умова розвитку конкурентоздатного 

працівника. 
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✓ Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників. 

✓ Інклюзивне навчання  як засіб соціалізації  здобувачів з особливими 

освітніми потребами. 

✓ Роль навчально - практичних центрів у формуванні системи професійно-

практичних компетенцій майбутніх фахівців. 

✓ Технологія змішаного навчання в системі обмеженої освіти. 

Е-портфоліо вміщують нормативне – правове забезпечення проблеми, статті 

і публікації, матеріали з досвіду роботи закладів П(ПТ)О України. 

Забезпечується розвиток професійної та методичної компетентності 

педагогічних працівників, популяризація і пропаганда кращих освітніх практик 

та новітніх виробничих технологій 

Організовуючи роботу Консалтингового центру відділ сучасних технологій 

виробництва БІНПО допомагає педагогічним працівникам закладів професійної 

освіти оволодіти сучасними педагогічними та новітніми виробничими 

технологіями, опрацювати теоретичні і методичні питання з предмета, який 

викладають або професії, якій навчають у закладі П(ПТ)О, сформувати сучасні 

поглядів на особливості підготовки, організації та проведення занять у 

професійно-технічному навчальному закладі. 

 Отримуючи консалтингові послуги  педагогічні працівники мають 

можливості навчитися: 

 – вести методичну роботу у закладі, в тому числі з вивчення, узагальнення 

та поширення інноваційних технологій з навчання та виховання; 

 – робити самоаналіз результатів своєї педагогічної діяльності, 

прогнозувати перспективу навчально-виховного процесу; 

 –  володіти ефективними формами, методами організації навчально-

виховного процесу, новими технологіями, забезпечуючи високу 

результативність, якість праці; 
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 – розробляти альтернативні програми, підручники, посібники 

рекомендації, збірники, технічні і технологічні карти, інструкції. 

Як результат, педагоги, які запроваджують новітні виробничі та інноваційні 

педагогічні технології:  

 – глибше усвідомлюють і осмислюють, ті завдання, які висуває суспільство 

перед професійним навчальним закладом на сучасному етапі; 

 – удосконалюють рівень професійних знань з теорії і методики викладання 

предметів. 

Одночасно підвищується рівень їх загальної і педагогічної культури, що 

проявляється в умінні планувати свою роботу, раціонально використовувати час, 

організовувати роботу студентів та учнів. 

Формується стабільний інтерес, до актуальних проблем психолого-

педагогічної науки, передового досвіду. Збільшується кількість викладачів, 

майстрів виробничого навчання, які ведуть науково-дослідницьку діяльність, 

друкуються у фахових виданнях, беруть участь у педагогічних читаннях, 

теоретичних і науково-практичних конференціях та семінарах.  

Для сучасної підготовки професійно-компетентних, 

конкурентоспроможних робітників необхідним є високий рівень самостійного 

оволодіння новими знаннями та вміннями. Мобільність, творчий характер праці 

викладача-професіонала зумовлюють прогностичний характер змісту 

професійного навчання, суть якого полягає в прогнозуванні розвитку нових 

технологій, об’єктів праці, способів її організації, що є неможливим без співпраці 

навчального закладу з широким колом соціальних партнерів.  

Суспільна потреба спонукає сучасну професійну освіту, її педагогів до 

пошуку нових педагогічних ідей, технологій, методів та підходів, до поширення 

і запровадження перспективного педагогічного досвіду. У той же час слід 

усвідомлювати, що освіта як суспільна інституція, розвиваючись і 

самовдосконалюючись, змінює свою структуру та зміст, відповідно до змін і 
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відносин, які домінують у суспільстві на даному етапі його історичного 

розвитку. 

Особистість педагога професійної  освіти залишається ключовою фігурою в 

освітньому процесі. Адже від його обізнаності, мобільності, професіоналізму, 

бажання й уміння працювати по-новому залежить, як швидко відбуватимуться 

зміни в закладах П(ПТ)О, чи відповідатиме її випускник сучасним вимогам 

роботодавців. Над цими завданнями і продовжує працювати відділ сучасних 

технологій виробництва Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти. 
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Жукова А.Р., 

заступник директора з виховної роботи 

Львівського коледжу  транспортної інфраструктури 

 

ВИДИ ВИХОВНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

 Виховні заняття є основною організаційною формою  і структурно-

функціональною одиницею виховної роботи наставника з академічною групою 

студентів, яка проводиться ним у рамках навчального процесу і має на меті 

формування різноманітних компетентностей у сучасної молоді, у тому числі і 

лідерської компетентності. 

 Зважаючи на відчутну в часі періодичність(проведення цих занять раз на 

два тижні по середах другою парою), стає зрозумілим, якої високої «проби» вони 

повинні бути за рівнем організації, методикою проведення, змістовним 

наповненням та результативністю очікуваного лідерського та виховного ефектів. 

Окрім цього, виховним заняттям має  бути властива також певна специфічність 

та своєрідність їх формальних і якісних параметрів, демократичність вибору 

форм проведення, котрі диктуються метою якнайповнішого і ефективнішого 

розкриття теми заняття, досягнення поставлених на ньому виховних занять і 

самоусвідомленням ними їх доцільності і важливості для власного духовного та 

загальнокультурного саморозвитку. 

 Виходячи з цього, виховні заняття за своєю побудовою і формою не 

повинні дублювати навчальних занять. 

 Такий комплексний підхід до побудови і змістового наповнення виховних 

занять сприятиме створенню у свідомості студентів невидимого містка між 

минулим та нинішнім життям народу, викликатиме у кожного з них почуття 

причетності та співпереживання, вироблятиме власну громадянську позицію та 

особистий погляд на ці події і факти. 
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 Задля виконання умов, котрі мають на меті формувати лідерські якості, і 

що мають бути приманні виховним заняттям, багато залежить від правильного 

розв’язання питання щодо форм їх організації. Змістова багатогранність занять і 

їх виховна різноплановість об’єктивно унеможливлює дотримання якоїсь однієї 

догматичної форми їх проведення. Запорукою успішного проведення занять і їх 

високої виховної якості, як свідчить досвід роботи наставників академії, є 

творчий підхід до  вибору виду заняття, який найповніше розкриває ту чи іншу 

його тему та є найбільш оптимальним і результативним за виховним ефектом. 

 Серед виховних занять заданої нами тематики  широкого використання 

набули такі їх види, як семінарське заняття, бесіда, «круглий стіл», екскурсія до 

культурно-мистецьких закладів, лекція на задану тему, лекція-концерт, зустрічі 

з ректором університету, членами ректорату і професорами, відомими людьми  у 

галузях політики, літератури, мистецтва, культурного і громадського життя, 

спорту. 

Як видно із переліку видів занять, одні з них ( семінарське заняття, бесіда, 

«круглий стіл», екскурсія)  використовуються для виховної роботи з конкретною 

академічною групою студентів, тоді як усі інші мають колективний характер, 

тобто проводяться з декількома академічними групами чи курсами в аудиторіях 

або актовій залі. 

Звичайно, використання різних видів занять повинно здійснюватися в 

обґрунтованих співвідношеннях, тобто, щоб заняття з великими колективами 

студентів не переживали за частотою занять з окремою студентською 

академічною групою. 

З-поміж усіх видів занять основним має вважатись семінарське заняття, на 

якому забезпечується найбільший контакт і найвищий рівень педагогічного 

спілкування наставника зі своїми вихованцями. 

Семінарське заняття. Характерною особливістю цього виховного заняття 

є те, що керівник групи організовує дискусію навколо попередньо визначеної 
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теми з інших  тематичних питань, до яких студенти готують тези виступів на 

підставі самостійного опрацювання відповідних літературних джерел. Перелік 

тем занять визначається виховним планом роботи з групою, котрий керівник 

групи розробляють на кожен навчальний рік. 

Семінарське заняття як основний вид виховної роботи керівник групи має 

чітко визначені часові рамки (80 хвилин) і повинне бути логічно струнким за 

побудовою та змістом діяльності, цілісним і завершеним за своїми результатами.  

Оскільки за виховним змістом семінарське заняття має комплексний 

характер, то, звичайно, і його структура повинна являти собою систему 

взаємопов’язаних  загальною виховною ідеєю кількох автономних тематичних 

блоків або частин, котрі розташовуються з певною послідовністю і мають 

відповідну тривалість у часі. Виходячи з досвіду проведення таких занять, 

оптимальною може вважатись така його структура: 

1) Організаційна частина (5 хвилин): перевірка наставником присутніх на 

занятті, оголошення теми заняття, її мети та обґрунтування, мотивація 

навчально-виховної діяльності. 

2) Заслуховування результатів пошукової роботи студентів і проведення 

загальної дискусії, підсумування дискусії керівником групи щодо глибини 

розкриття теми, чуттєвого і осмисленого сприйняття її змісту та виховної 

ідеї ( 40 хвилин). 

3) Інформація окремих студентів з актуальних питань сучасної внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, про ювілейні дати і події з історії та життя 

українського народу, а також цікаві інтернет публікації та їх стисле 

обговорення (20 хвилин). 

4) Аналіз керівника групи поточних питань життя студентської групи  ̶   стан 

навчальної дисципліни, успішність, відвідування спортивних секцій та 

колективів художньої самодіяльності, повсякденні справи тощо (10 

хвилин); 
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5) Підведення підсумку заняття і завдання на наступне (5 хвилин).   

Не можемо не зауважити, що надана схема не може бути догмою, проте 

проведення семінарського заняття за викладеною вище структурною схемою є 

для керівника групи загалом доцільною, але непростою справою і вимагає від 

нього добре продуманої попередньої підготовчої роботи організаційного і 

методичного характеру. Уже на першому виховному занятті в академічній групі 

студентів-першокурсників керівник групи повинен ознайомити своїх вихованців 

з метою і завданням обов’язкових виховних занять.  

 Оскільки семінарські заняття будуть основним видом виховних занять, 

зрозуміло, керівник групи повинен приділити їм найбільше уваги для 

забезпечення високого методичного і якісного рівнів їх проведення та 

досягнення належного виховного ефекту. На нашу думку, він має усвідомити 

високу відповідальність за проведення виховних занять, які повинні відзначатися 

таким же якісним рівнем, як і навчальні заняття з фундаментальних і спеціальних 

дисциплін. 

 Готуючи кожне семінарське заняття, керівник групи має оголосити 

попередньо студентам тему, призначити не менше двох студентів, кожен з яких 

повинен підготувати пошук роботи для її виголошення на занятті тривалістю не 

більше 10 хвилин. Інші студенти повинні також готуватись, щоб виступити з 

доповненням до заслуханих тез і взяти активну участь у загальній дискусії. 

 Оскільки, структура заняття передбачає інформаційні повідомлення 

студентів з проблем поточної зовнішньої і внутрішньої політики держави, 

соціально-економічного і культурного життя, то керівник групи повинен 

наголосити студентам про необхідність систематично слідкувати за 

повідомленнями засобів масової інформації (інтернет, преса, радіо, 

телебачення). 

 Отримана інформація повинна осмислюватись і аналізуватись ними та у 

вигляді власних суджень виголошуватися на черговому занятті. 



Секція 3 Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти 
 

190 
 

 Інколи керівники групи для інформованості студентів дають на цілий 

навчальний рік декільком з них завдання щодо збору інформації на конкретну 

тему (політика, культура, спорт тощо). Певна річ, від такої практики слід рішуче 

відмовлятись, бо вона перетворює основну частину студентів групи у пасивних 

сприймачів інформації. 

 Слід принагідно зауважити, що підготовча робота керівника групи до 

проведення наступного заняття не повинна обмежуватися лише видачею завдань 

студентам групи. Належним чином до заняття повинен підготуватися і сам 

керівник групи: йому потрібно чітко зрозуміти зміст теми заняття, добре 

орієнтуватися у поточній політиці, у різних сферах життя держави та 

суспільства, а також глибоко ознайомитися із поточною успішністю і станом 

навчальної дисципліни в групі. На занятті керівник групи повинен бути перед 

студентами ерудованим, компетентним і гармонійно розвиненим викладачем, 

який вміло веде бесіду, ґрунтовно аналізує і об’єктивно оцінює знання студентів. 

 Можна з впевненістю сказати, що за умов належної підготовки до заняття 

обох його суб’єктів  ̶  керівника групи і студентів  ̶  воно неодмінно буде мати 

позитивний виховний результат. Однак, будемо об’єктивними, відповідна 

підготовча робота перед заняттям  ̶  це лише половина його успіху. 

 Іншою головною за своїм значенням половиною є сам процес проведення 

заняття, основною дієвою і керуючою постаттю якого виступає саме керівник 

групи. Від його уміння організовувати і побудувати хід заняття, націлити і 

залучити студентів на розкриття мети і змісту його теми, створити атмосферу 

творчого настрою, емоційно -психологічного клімату, вільного висловлення 

своїх думок і суджень залежить, яким буде рівень активності студентів, глибина 

їхнього чуттєвого сприйняття та засвоєння почутого. 

 Керівник групи завжди повинен пам’ятати, що кожне виховне заняття, 

незалежно від його теми, має основним своїм завданням в одних студентів 

зміцнити, а в інших може навіть розбудити патріотичні почуття, любов до рідної 
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землі та її народу, національну свідомість і гордість, потребу у 

самовдосконаленні, набуті громадянських, особистісних і загальнолюдських 

чеснот та вартостей, інтелектуальному і загальнокультурному зростанні. 

 З огляду на це, виховні заняття не можуть проводитись будь-як, формально 

і без зацікавлення студентів. За таких умов вони завдають більше шкоди, аніж 

користі. На жаль, такі випадки ще трапляються у практичній роботі керівників 

групи. Привітавшись із студентами, перевіривши наявність присутніх на ньому, 

керівник групи оголошує тему заняття, викликає завчасно визначену особу для 

виголошення тез пошукової роботи, яка в більшості випадків індиферентно 

зачитує його текст, а решта студентів пасивно, щоб не сказали нудно, його 

слухають або вдають, що слухають. У такому ж стилі реалізуються й інші 

питання програми, аж поки заняття не добігає довгоочікуваного присутніми 

кінця. 

 Яких же методичних засад і педагогічних прийомів повинен 

дотримуватись керівник групи, щоб заняття проходило якнайкраще, 

високоякісно та ефективно? Перш за все, він має усвідомити, що кожне заняття 

є системою як за структурною побудовою, кожен відносно автономний блок якої 

має чітко визначені дискретні часові межі , так і за цілим рядом функціонально 

виховних чинників , з кожним із яких індивідуально взаємодіють студенти, 

відповідним чином реагуючи на них. На противагу структурі заняття, виховні 

чинники, до певної міри, теж є автономним, хоча і не мають чітко визначеної 

часової дискретності. 

 Вони діють комплексно і безперервно, на будь-якому етапі ходу заняття. 

Їх особливості і вплив можна розглядати в декількох аспектах: організаційному 

(способи, форми і засоби керування процесом), інформаційному (зміст 

структурних блоків), трудовому (створення мотивації до навчальної праці, 

усвідомлення її як джерела успіху, що приносить радість і моральне 

задоволення), соціальному (система міжособистісних стосунків на занятті: 
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наставник-студенти, взаємини між студентами), матеріальному (ставлення 

студентів до предметів і загалом інтер’єру практикуму, де проходить заняття з 

навчально-виховної, матеріальної та естетичної точок зору), методичному 

(форма роботи і методи навчання, застосовуванні наставником), психологічному 

(емоційний настрій) і контролюючому (важливий компонент навчання і 

виховання та могутній чинник мотивації до праці, джерела радості та розвитку 

чуттєвої сфери вихованців). 

 Врахування і дотримання керівником групи усіх цих аспектів є головною 

передумовою успішного проведення ним виховного заняття. 

 Не вдаючись у детальний розгляд кожного із названих аспектів, коротко 

зупинимося на деяких важливих їх особливостях, які мав би враховувати 

наставник, проводячи заняття. 

 Розпочнемо, звичайно, з організаційного аспекту, від якого, зрозуміла річ, 

залежить весь подальший хід і якість заняття. Здійснивши формальності щодо 

перевірки присутніх на занятті, наставник повинен не лише оголосити тему 

заняття і приступити до її розгляду через заслуховування тез пошукової роботи 

студентів, а докладно обґрунтувати її мету та завдання з точки зору виховної 

функції. 

 Мету і завдання студентам слід ставити не лише на основі пояснювально-

ілюстративного методу, але й широко використовувати елементи проблемного 

навчання. Обґрунтовуючи мету заняття з постановкою в ній проблеми, наставник 

привертає і мобілізує увагу студентів до її змісту, актуалізує їх попередні знання 

і дає поштовх до творчої розумової діяльності заради розв’язання цієї проблеми. 

У такий спосіб він вводить студентів у стан напруження думки і загалом 

мислення, очікування ними отриманої розв’язки, що завжди приносить хвилини 

радості і задоволення. 
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 За таких умов заслуховування рефератів буде сприйматися іншими 

студентами із зацікавленням щодо повноти та глибини розкриття в них теми 

заняття. 

 Поруч з тим, керівнику групи слід вимагати і привчати доповідачів не 

зачитувати механічно тексти доповіді, а викладати тезово зміст своїми словами, 

дохідливо, цікаво і з виявом власного ставлення до подій і явищ, про які йдеться 

в пошуковій роботі. Це привчить студентів логічно і правильно висловлювати 

публічно свої думки, слідкувати за культурою мови, виробляти манеру виступу, 

що є важливо для майбутнього керівника відповідним виробничим підрозділом, 

основу якого складатиме людський колектив.  

 Після заслуховування тез доповідей пошукової роботи керівник групи 

запрошує решту студентів до доповнень і загальної дискусії щодо теми заняття. 

Завершенням дискусії є її підсумок, який повинен зробити наставник стосовно 

повноти розкриття теми, результатів розв’язання проблемних ситуацій, а також 

оцінити тези доповідачів, участь інших студентів у дискусії. Усім учасникам слід 

обов’язково виставити оцінки в журнал наставника. 

 Оскільки завданням виховного процесу є стимулювання студентів до 

активної причетності їх відносно згаданих соціальних проблем, то всі вони 

мають прийти на заняття підготовленими, а обов’язком керівника групи є дати 

їм можливість висловитися ( за бажанням або шляхом виклику будь-кого з них) 

з окремих актуальних проблем, створити дискусію, щоб кожен з дискутантів міг 

оприлюднити власну позицію, погляд чи судження. 

 Всі учасники дискусії при її підсумовуванні повинні отримати відповідну 

оцінку наставника, яка виставляється в журнал. Закінчення заняття керівник 

групи повинен присвятити розгляду питань, що стосуються життя групи  ̶  

поточної успішності (за результатами щомісячних атестацій), стану відвідування 

навчальних занять тощо. У випадку прояву яких-небудь негативних явищ чи 

тенденцій в групі або особистих проблем в окремих студентів завданням 
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керівника групи є вчасно відреагувати на них, виправити ситуацію, надати 

допомогу і моральну підтримку тим, хто її потребує. 

 Завершується заняття загальним підсумком керівника групи і отримання 

студентами завдань на наступне заняття. 

 Бесіда. Це вид виховного заняття, на якому відбувається обмін думками з 

теми обраної самим наставником або запропонованої йому студентами. 

 Проведення з усього заняття чи тільки певної його частини у формі бесіди 

доцільно застосувати також після проведення екскурсії до культурно-

мистецьких закладів, прослуханої лекції, перегляду театральної вистави, зустрічі 

з керівництвом закладу, відомими політичними, культурними і громадськими 

діячами. Від участі в таких заходах студенти отримують велику кількість 

інформації та особистих вражень від побаченого і почутого, тому їм хочеться 

публічно, перед усією групою, поділитись своїми думками та міркуваннями. 

Обов’язком керівника групи є надати таку можливість студентам, одночасно й 

самому слід проявити своє бачення і позицію, розумно й тактовно спрямовуючи 

бесіду у потрібне виховне русло. 

 Екскурсія. Лекція. Лекція-концерт. Зустрічі з відомими людьми. 

Організація обов’язкових виховних занять, що включені у навчальний розклад і 

мають тривалість однієї пари ( 80 хвилин), дозволяє в цих часових межах 

відвідати музеї, провести екскурсію історичними місцями міста, побувати на 

зустрічі з відомими політичними, культурними та громадськими діячами. 

 Мета таких колективних виховних занять  ̶  поглиблене розкриття тієї чи 

іншої теми курсу за допомогою фахівців у галузях політики, науки, культури і 

мистецтва, безпосереднє відчуття і сприйняття студентами об’єктів і явищ 

матеріальної та духовної культури українського народу в поєднанні зі словесною 

інформацією. 

 Наприклад, ознайомлення із різними видами матеріальної культури 

нашого народу  ̶  національним вбранням, українською вишивкою тощо  ̶  матиме 
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найвищий пізнавальний і виховний ефект при відвіданні студентами Музею 

етнографії і художнього промислу. Аналогічним чином це стосується також тем 

з різних галузей духовної культури (архітектура, скульптура, живопис, театр, 

музика і т.п.). Велика кількість музеїв, постійних і змінних виставок творів 

образотворчого мистецтва дозволяють керівнику групи використовувати їх як 

дієвий чинник залучення студентів до світу прекрасного і величного, створеного 

таланом і працею їх попередників. 

 Як ми уже згадували вище, кожне колективне виховне заняття, що було 

присвячене відповідній темі, має бути обговорене на наступному, а думки і 

судження її учасників оцінені керівником групи. 
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Зарівняк І.С.,  

методист НМЦ ПТО у Херсонській області (м. Херсон) 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА В КОНТЕКСТІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗП(ПТ)О 

 

Сучасний світ вимагає нових підходів до забезпечення професійного 

формування особистості, що дозволяють здобувачам освіти ЗП(ПТ)О в процесі 

професійної підготовки сформувати особистісні якості, що сприяють адаптації 

до постійно мінливого суспільства. Це соціальне замовлення суспільства вносить 

зміни також і в систему професійної (професійно-технічної) освіти, перевагою 

якої стає навчання, орієнтоване на саморозвиток, самоосвіту та самореалізацію 

особистості майбутнього фахівця. Тому в системі П(ПТ) освіти необхідно 

приділяти більше уваги підготовці здобувачів освіти до активної творчої 

самостійної діяльності. 

У сучасній концепції іншомовної освіти значною категорією є 

полікультурна мовна особистість. Одним з провідних якостей мовної 

особистості є її здатність і готовність самостійно й усвідомлено вивчати іноземну 

мову і освоювати іншомовну культуру. 

Самостійна робота з вивчення іноземної мови - це форма навчальної 

діяльності, при якій здобувачі освіти ЗП(ПТ)О більше вчаться ніж вчать. Знання, 

отримані самостійно, міцніші, ніж отримані в готовому вигляді від викладача. У 

ході самостійної роботи кожен здобувач освіти ЗП(ПТ)О безпосередньо 

стикається з новим матеріалом, концентрує на ньому свою увагу. Тут 

проявляються його індивідуальність та особистісні інтереси, активність, 

ініціатива і творчий підхід. Крім цього, самостійна робота з навчальної 

дисципліни сприяє також розвитку таких якостей конкурентоспроможного 

фахівця як комунікабельність, мобільність, вміння застосовувати знання на 
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практиці, націленість на успіх, самостійність і організованість. Все це сприяє 

підвищенню рівня практичного володіння іноземною мовою. 

Модель організації самостійної роботи здобувачів освіти у навчальному 

процесі ЗП(ПТ)О складається з таких компонентів:  

- суб'єктного, представленого здобувачем освіти та викладачем; 

- мотиваційного - цільового, що включає вибір мети і визначення мотиву 

самостійної діяльності;  

- змістовного, в який входить визначення обсягу і структури змісту 

навчального матеріалу, відведеного на самостійну роботу здобувачів освіти; 

- організаційно-діяльнісного, що містить у собі різні види і типи завдань для 

здобувачів освіти, визначені для виконання під час самостійної роботи; 

- котрольно-регулювального, що включає контроль і корекцію результатів 

самостійної роботи;  

- результативно-оцінювального компонента, представленого аналізом і 

оцінкою результатів самостійної діяльності здобувачів освіти; 

- компонента «умови реалізації», що включає психолого-педагогічні та 

організаційно-педагогічні умови організації  самостійної роботи здобувачів 

освіти. 

Самостійна навчальна діяльність здобувачів освіти в області оволодіння 

іноземною мовою стає на сучасному етапі розвитку освіти найважливішим 

компонентом навчального процесу у зв'язку з переходом України до 

інноваційних освітніх технологій, які орієнтовані на розвиток здатності учнів до 

самостійного вивчення мови, на формування їх комунікативної компетенції, а 

також на розвиток креативності у вирішенні різних завдань засобами мови, що 

вивчається. 

Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова», розроблена у 

відповідності з Державним освітнім стандартом, акцентує важливість ролі 

самостійної роботи у процесі навчання іноземної мови, таким чином, абсолютно 
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правомірною є заява про те, що самостійна робота у вивченні іноземної мови є 

найважливішою і невід'ємною частиною іншомовного навчання. 

На вивчення іноземних мов у ЗП(ПТ)О відводиться достатньо годин. Вміння 

самостійної пошукової діяльності є важливою умовою подальшої безперервної 

самоосвіти майбутнього фахівця. Отже, одним із пріоритетних завдань 

іншомовної освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти є 

розвиток готовності здобувачів освіти до самостійної діяльності. Однак, досвід 

викладання іноземної мови у ЗП(ПТ)О свідчить про те, що має місце недостатній 

рівень сформованості навичок та вмінь самостійної роботи. 

Успіх від спільної діяльності викладача та учня в більшості залежить від 

вибору придатних форм і видів занять для організації самостійної роботи. При 

вивченні іноземної мови організація самостійної роботи повинна представляти 

єдність трьох взаємопов'язаних форм: 

1. Самостійна робота в навчальній аудиторії. 

2. Позааудиторна самостійна робота. 

3. Творча самостійна робота. 

При виборі форм організації самостійної роботи викладач повинен прагнути 

забезпечити максимальну мотивацію здобувача освіти. Необхідним тут є точне 

визначення обсягу завдання і вибір оптимального часу на його виконання з 

урахуванням індивідуальних можливостей кожного учня. Завищені вимоги до 

виконання та об'ємність завдання можуть значно знижувати мотивацію навчання 

майбутнього фахівця. 

Слід підкреслити, що самостійна робота повинна стати основою освітнього 

процесу, чинником формування професійно значущої компетенції. Це 

передбачає орієнтацію на активні методи оволодіння знаннями, розвиток 

творчих здібностей здобувачів освіти, перехід від потокового до 

індивідуалізованого навчання з урахуванням потреб і можливостей особистості. 

Посилення ролі самостійної роботи учнів означає принциповий перегляд 
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організації навчально-виховного процесу уЗП(ПТ)О, який повинен будуватися 

так, щоб розвивати вміння вчитися, формувати в учня здатності до саморозвитку, 

творчого застосування отриманих знань, способами адаптації до професійної 

діяльності в сучасному світі, підвищенню конкурентоспроможності українських 

фахівців. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ 

СТАНОВЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В умовах оновлення змісту освіти зросла потреба у викладачах, здатних 

модернізувати зміст своєї діяльностіза допомогою критичного, творчого її 

освоєння і застосування досягнень наукита перспективого педагогічного 

досвіду. У зв'язку з цим змінюються і функції методичного супроводу, що 

забезпечує діяльність викладача. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, становленні фахової передвищої 

освіти, введенні нових освітніх стандартів значно зростає роль педагога 

якактивного суб'єкта педагогічного процесу. Підвищуються вимоги до його 

особистіснихі професійних якостей. 

Перехід на нові освітні стандарти актуалізує проблеми, пов'язаніз 

розробкою нового змісту, індивідуалізованих стратегій розвитку здобувачів 

освітив якості суб'єктів власної діяльності, з підготовкою педагога-

професіонала,здатного проєктувати простір «набуття студентами 

власної,індивідуальної суб'єктності». 

У зв'язку з цим проблема формування позиції педагога як 

суб'єктаінноваційної діяльності в умовах фахової передвищої освіти і 

науковогопошуку способів забезпечення системних змін професійно-

педагогічної діяльності стає однією з актуальних. 

Актуальність проблеми модернізації освіти пояснюється стрімким 

поширенням різних інновацій, в тому числі нових педагогічних технологій, з 

одного боку, і недостатнім володінням ними педагогами, з іншого. 
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Використанняж у педагогічній діяльності різних освітніх технологій дозволяє 

педагогічним працівникам підвищити мотивацію студентів,професійно-

практичну спрямованість занять, а, отже, домогтися гарантованих запланованих 

результатів у своїй професійнійпедагогічної діяльності. 

Модернізація освіти сьогодні вимагає від педагогів знання 

тенденційінноваційних змін в системі сучасної освіти, відмінностей 

традиційної,розвиваючої та особистісно-орієнтованої систем навчання; 

розуміння сутності освітньої та педагогічної технологій; знання інтерактивних 

форм і методів навчання, критеріїв технологічності; володіння технологіями 

цілепокладання, проєктування,діагностування, проєктування оптимальної 

авторської методичної системи, розвинених дидактичних, рефлексивних, 

проєктувальних, діагностичних умінь;вміння аналізувати і оцінювати свій 

індивідуальний стиль, а також особливості й ефективність застосовуваних 

педагогічних технологій та власної педагогічноїдіяльності в цілому. 

Умовою успішної соціалізації студентів є постійне професійне зростання 

педагогів, яке створює базу для пошуків й експериментів.У змісті методичної 

роботи освітніх установ акцент зміщенов сторону діяльності щодо посилення 

науково-методичної та психолого-педагогічноїкомпетентності педагогічного 

працівника. Методи підтримки педагога будуть спрямовані на розвиток 

йогоготовності до суб'єктно-суб'єктної розвиваючої взаємодії. У зв'язку з цим 

завданням першорядної значущості стає розвиток професійної 

самосвідомостівикладача та визначення шляхів і засобів його професійного 

саморозвитку. 

Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів передбачає :організацію науково-методичного супроводу 

розвитку кадровогопотенціалу; теоретичну підготовку педагогічних працівників 

до інноваційнихперетворень в галузі освіти;розвиток системи інформаційно-

методичної підтримки підвищеннякваліфікації та перепідготовки педагогічних 
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кадрів; вдосконалення форм методичного супроводу.Адаптаціїя і  становлення 

молодих фахівців передбачає: обов'язковість проходження  курсів підвищення 

кваліфікації, консультації методистів і досвідчених педагогів, участь у школі 

молодого спеціаліста-педагога; розвиток конкурсного руху педагогів. 

Оновлення структури і змісту методичної служби з урахуванням 

основнихнапрямків модернізації системи освіти включає:інтеграцію досягнень 

педагогічної науки і освітньої практикиз метою вдосконалення навчально-

виховного процесу та підвищенняпрофесійної компетентності педагогів; 

практично-орієнтовану підготовку педагогічних працівників до інноваційних 

перетворень; сприяння зростанню педагогічного потенціалу і творчості, 

підтримкуконкурсного руху педагогів; вдосконалення форм методичної роботи 

з педагогічнимколективом; поширення перспективного педагогічного досвіду та 

інноваційної освітньої практики; освоєння сучасних педагогічних і виховних 

технологій (інформаційно-комунікаційних, дослідницьких, проектних тощо); 

оволодіння основами наукового аналізу власної педагогічної діяльності 

викладачами,кураторами, адміністрацією. 

Необхідною умовою професійного зростання педагогів має 

статиоволодіння ними цифровими технологіями на функціональному рівні. 

Становлення педагога в особистісному і професійному плані пов'язаноз 

формуванням професійної позиції, ключових педагогічних компетенцій. 

Основнимишляхамипрофесійно-особистісних досягнень викладача в 

науково-методичнійроботі повинні бути: 

✓ формування індивідуального банку освоєних і застосовуваних методичних 

прийомів і педагогічних технологій; 

✓ продукування індивідуальних форм освітньої підтримкиу взаємодію із 

студентами;  

✓ системна самоосвітня робота через особистісну цілісність,рефлексивне 

прогнозування, креативність, творчість. 
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Характерною особливістю розвитку сучасної освітньої системиє перехід 

на нову технологічну основу. Під впливом засобів ІТ-технологій змінюються всі 

компоненти методичноїсистеми навчання предмету (цілі, зміст, форми, методи, 

засоби). Інформаційне освітнє середовище закладу освіти являє собою 

інтегрованийцифровий майданчик для співпраці, взаємодії та обміну знаннями 

длявикладачів, студентів та адміністрації  з метою підвищення якості освіти 

всіхучасників навчального процесу. При цьому слід зауважити, що дидактичні 

принципи навчання – науковість, наочність, систематичність і послідовність, 

свідомість,активність – не зникають, але завдання ставиться по-іншому: як 

забезпечити цих принципів в умовах нової дидактики, коли змінилися методи і 

засоби презентації навчальногоматеріалу. 

Методична підготовка викладача – це процес оволодіння 

системоюметодичних знань, умінь, навичок, а його результат – готовність до їх 

реалізаціїу професійній діяльності. Практична складова методичної 

підготовкивключає такі вміння: упевнено орієнтуватися у різномаїтті 

сучаснихнауково-педагогічних підходів і методичних рішень; реалізовувати 

яктрадиційні методичні рішення, так і самим проводити  науково-методичну 

творчу роботу з пошуку авторських інновацій. 

Методична діяльність викладача виступає вирішальним 

факторомзабезпечення будь-яких перебудов освітнього процесу та ефективного 

досягнення дидактичної мети навчання. Викладач, який здійснює методичну 

діяльність, спроможний формулювати та аналізувати цілі, цінності для 

отримання якісних та ефективних результатів  діяльністіздобувачів освіти. 

Структура професійної компетентності викладача розглядається 

якнерозривна єдність змістовного та структурного компонентів, реалізованих 

черезтакі компетенції: комунікативну, філологічну, психолого-педагогічну, 

соціальну, методичну та загальнокультурну. 
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Науково-методична компетентність передбачає володіння різними 

методаминавчання, вміння застосовувати їх в процесі навчання, знання 

психологічнихмеханізмів засвоєння знань і умінь в процесі навчання. 

Науково-методичнакомпетентність викладача забезпечує 

результативністьпроцесу навчання студентів, оскільки дозволяє з наукової точки 

зору визначатиі реалізовувати принципи, методи професійної підготовки. 

Змістовну модель професійної компетентності педагога слідзорієнтувати 

на створення в системі підвищення кваліфікації необхідних умов, які 

допомагають педагогу сформувати у себе якості, які потрібні для успішної 

професійної діяльностів умовах модернізації освіти. 

Отже, в умовах становлення фахової передвищої освіти повинні бути 

розв’язані наступні задачі: забезпечення закладу освіти висококваліфікованими 

педагогічними кадрами; створення правових, організаційних умов для розвитку 

професійної культури працівників освітніх закладів; підготовка педагогічних 

працівників до роботи в умовах модернізації освіти, оновлення її структури та 

змісту; вдосконалення управлінської компетенції керівників закладу фахової 

передвищої освіти. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ХОРЕОГРАФІЧНИМ 

КОЛЕКТИВОМ 

 

Одним з головних завдань педагогів є створення таких умов діяльності, 

забезпечення такого рівня мотивації, постановка студента в таку ситуацію, яка 

передбачає вибір між ремісницьким і творчим, авторським відношенням до власної 

діяльності, створення умов для самоактуалізації, самореалізації особистості. Навчан-

ня може переслідувати поряд з іншими цілями наступну: спонукати, з одного боку, 

до розширення уявлення про сучасні процеси, ідеї, а з іншого, до пошуку, до діяль-

ності через прийняття, визнання або, можливо, відторгнення, в тому числі й на 

асоціативному рівні, інформації, яка отримується [3]. 

Це завдання може бути здійснимим, якщо узгоджені мета й місце, зміст і 

форми інформації, яка отримується, її пряме та опосередковане використання в 

процесі підвищення професійної майстерності студента. Велике значення мають 

методи активного навчання. Кожен колектив повинен, на основі специфіки свого 

функціонування, розвивати особистість різнобічно, забезпечувати гармонійну 

відповідність усіх її особистісних якостей. При такому розумінні проблеми 

очевидним стають можливості, якими володіють хореографічні колективи.  

Роботу з хореографічним колективом досліджували Г.Березова, 

Л.Бондаренко, В.Верховинецьта інші. Вони дослідили методи тренінгової та 

ігрової системи навчання дітей у хореографічному колективі. Питаннями 

методології роботи з різновіковими колективами займались М.Забредовський, 

О.Колосок, А.Кривохижа, П.Фриз та інші. Проте в методиці роботи з 

хореографічним колективом не розглядалися психолого-педагогічні аспекти 

навчання і виховання танцюристів. Хоча цей напрямок роботи педагога-
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хореографа є надзвичайно важливим при формуванні танцювального колективу, 

і є запорукою його успішної творчої роботи.  

Природа хореографічного колективу, заснована на колективних діях, що 

включає органічний синтез пластичних, музичних, образотворчих та інших 

засобів художньої виразності, створює реальні передумови розвитку різних 

якостей особистості – як художньо-естетичних, так і моральних [3].  

Однак, гармонійний розвиток особистості (узгодження інтелекту і 

почуттів, розумових і фізичних якостей, розкутості і усвідомленої дисципліни 

тощо) можливе лише при внутрішній цілісності художньо-педагогічного 

процесу, коли кожен художній прийом педагогічно інструментованого, а кожна 

педагогічна задача вирішується засобами, властивими художній специфіці 

занять. Цілеспрямована педагогічна діяльність педагогів щодо формування 

певних рис та якостей особистості повинна бути завжди орієнтована на певну 

вікову групу, у відповідності з можливостями і особливостями якої можуть 

висуватися конкретні виховні завдання і вибиратися певні засоби і методи 

виховного впливу. Якщо у певному віці відбувається збій, нормальні умови 

розвитку особистості порушуються, в результаті чого в наступні періоди свою 

основну увагу та зусилля балетмейстери-педагоги змушені будуть зосередити на 

корекції. Тому правильний підхід до роботи з хореографічним колективом, 

врахування вікових особливостей, своєчасне створення сприятливих для 

психологічного та духовного розвитку танцюриста умов, не шкодуючи на це сил 

і засобів – і економічно вигідно, і морально виправдано [3].  

Отже, розвиток танцівника у хореографічному колективі – це процес, в 

якому поєднуються воєдино фізичний і розумовий, емоційний та 

інтелектуальний, загальнолюдське і спеціально-художнє, особисте і суспільне, 

словом ті аспекти, які дозволяють розглядати діяльність особистості в таких 

колективах як передумову її гармонійного розвитку.  
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Методика роботи з хореографічним колективом – це галузь педагогічної 

науки, яка досліджує закономірності й особливості формування, навчання та 

виховання танцюристів у хореографічному колективі. Вона розробляє і 

встановлює раціональні методи та прийоми, засоби і форми навчально-виховної 

діяльності, під час якої відбувається свідоме оволодіння танцівниками системою 

хореографічних знань та формуються відповідні вміння і навички щодо 

застосування цих знань [2]. 

Методику не можна розглядати як сукупність рекомендацій і порад щодо 

використання певних методів та прийомів навчання і виховання. Знання 

теоретичних засад методики озброює викладача необхідним методичним 

апаратом для самостійної творчої роботи, сприяє зростанню методичної 

майстерності та підвищенню професійного рівня [1]. 

Предметом методики роботи з хореографічним колективом є система 

хореографічної освіти, а саме: зміст і структура навчально-виховного процесу, а 

також методи й форми організації навчального пізнання. Паралельно 

досліджується виховне значення хореографії, її місце та роль в системі 

хореографічної освіти. 

Перед методикою роботи з хореографічним колективом стоять такі 

завдання: визначення мети хореографічного навчання;розкриття освітньої та 

виховної ролі хореографії;відбір і удосконалення змісту хореографічного 

навчання та виховання;розроблення ефективних навчальних та виховних 

технологій, окремих методів і прийомів роботи з танцюристами різних вікових 

категорій;залучення системи сучасних засобів навчання та виховання;  

визначення й обґрунтування різних форм організації освітнього процесу 

(виявлення найкращих умов для застосування різних методів і прийомів, засобів 

навчання та виховання);з’ясування впливу вікових особливостей на формування 

хореографічних знань, умінь і навичок (як майбутні хореографи вчяться, на 

якому рівні засвоюють навчальний матеріал, як розвиваються їхні здібності в 



Секція 3 Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти 
 

208 
 

процесі навчання, наскільки самостійно вони можуть працювати тощо);умови 

відбору учасників та формування  хореографічного колективу;з’ясування 

психолого-педагогічних можливостей хореографічного виховання [1]. 

До сучасних проблем методики роботи з хореографічним колективом 

можна віднести:приведення змісту, структури й обсягу хореографічної освіти до 

певних стандартів (оновлення змісту хореографії, удосконалення її структури і 

послідовності вивчення;забезпечення багатоваріантності навчально-

методичного комплексу до навчально-виховної роботи;створення методичних 

посібників та рекомендацій відносно роботи з різновіковими хореографічними 

колективами); удосконалення методів, прийомів, засобів і форм навчання і 

виховання (активізація пізнавальної діяльності хореографів, розвиток навичок 

самостійного здобування знань, виховання високоморальних якостей тощо); 

розроблення нових методів і прийомів застосування наочності при навчанні та 

вихованні танцюристів, зокрема моделей, відеозаписів та комп’ютерних 

технологій з розширенням їх можливостей; упровадження і поширення 

оригінальних авторських методик навчання і виховання хореографічних 

колективів, розроблених творчо працюючими педагогами і експериментально 

апробованих; удосконалення змісту й організації позакласної роботи з 

хореографії. 

Методика роботи з хореографічним колективом, як одна з педагогічних 

наук, найтісніше пов’язана з дидактикою, яка обґрунтовує і розкриває зміст, 

методи і організаційні форми процесу навчання. Адже дидактика є основою 

розвитку будь-якої методики, оскільки розкриває, як саме загальні 

закономірності, принципи і правила навчання можна застосувати під час 

вивчення окремих предметів. У свою чергу вона спирається на методику 

вивчення цих предметів, тому що використовує результати їх досліджень для 

своїх узагальнень. Тобто відбувається своєрідне взаємне збагачення [1]. 
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Методика роботи з хореографічним колективом пов’язана із психологією, 

яка вивчає психологічні особливості танцівників різного віку, їхню психічну 

діяльність у процесі навчання і виховання. Розвиваюче навчання і виховання є 

ефективним лише тоді, коли воно здійснюється відповідно до вікових 

особливостей виконавців. 

Хореографія і методика її навчання та виховання мають тісні зв’язки з 

усіма хореографічними науками. Насамперед із викладанням спеціальних 

хореографічних дисциплін: народно-сценічним, класичним, бальним, сучасним, 

історико-побутовим танцем тощо. У методиці викладання хореографії 

простежуються також тісні зв’язки з етнографією, історією, біологією, 

літературою, музикою, образотворчим та прикладним мистецтвом тощо. 

Слід зазначити, що діяльність педагога-хореографа у хореографічному 

колективі передбачає, насамперед, хореографічне навчання і виховання танцюристів. 

Саме тому в основі методики роботи з хореографічним колективом лежить методика 

хореографічного навчання. Адже володіючи методами та прийомами передачі своїх 

знань і вмінь, педагог-хореограф може ефективно налагодити роботу свого колективу 

і вивести його на високий рівень хореографічної майстерності [3]. 

Педагог-хореограф повинен пам’ятати, що його педагогічна діяльність 

пов’язана з динамічним, живим, емоційно безпосереднім хореографічним 

колективом, надзвичайно чутливим до всього прекрасного, спарведливого, 

цікавого і розумного. Отже, праця педагога має бути творчою, що передбачає 

артистизм, глибоке знання предмета і методики його навчання, ставлення до 

дітей – доброзичливе і, водночас, вимогливе і справедливе.Глибокі і всебічні 

знання педагога-хореографа з методики роботи з хореографічним колективом 

сприятимуть його успіхам та досягненням у практичній діяльності.  

Система сучасної хореографічної освіти змінюється: пропонується інший 

зміст, інші підходи – інноваційні й технологічні, нові варіанти програм. Варто 

звернути увагу, що органічною основою методики роботи з хореографічним 
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колективом є хореографічнаосвіта. Інтерес до хореографії – важлива умова 

досягнення успіху в навчанні й вихованні, а отже, й педагога як майстра своєї 

справи. Організація зацікавленості у вивченні хореографічних дисциплін, 

високий рівень пізнавального інтересу до самостійної діяльності – основні 

показники майстерності педагога-хореографа.  

Список літератури 

1. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи у школі і позашкільних 

закладах  – К.: Муз. Україна 1985. – 198 с. 

2. Володько В.Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю //Навчально-

методичний посібник . – К.: ДАКККіМ, 2007. – 306 с. 

  



Секція 3 Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти 
 

211 
 

Кирилюк С.Д., 

кандидат педагогічних  наук, докторант  

інституту проблем виховання НАПН України, учитель  

Ніжинської гімназії № 3 (м.Ніжин, Чернігівська обл.) 

 

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Педагогічний процес в сучасному освітньому закладі – це процес, 

орієнтований на розвиток соціально активної, творчої, інтелектуальної, 

моральної та фізично здорової особистості, здатної до успішної соціалізації в 

суспільстві.Успішність реалізації цих ідей залежить від якості професійної 

діяльності сучасних педагогів. Рівень професійної майстерності педагога 

зумовлюється здатністю до творчо-пошукової роботи, ставленням до самоосвіти 

і саморозвитку, відкритістю до інновацій. Актуальною сьогодні є інноваційна 

діяльність спрямована на формування соціально активної особистості. 

Вивченню окремих аспектів проблеми інноваційної діяльності педагогічних 

працівників присвячені наукові праці як українських, так і зарубіжних вчених. 

Підвищення професійного рівня та професійної компетенції педагогів в умовах 

інноваційної діяльності досліджували у своїх роботах І.Аркін, Л.Вовк, 

А.Гільбух, В.Загвязинський, І.Зязюн, М.Поташник, А.Савченко, Н.Юсуфбекова. 

Методологічні основи формування готовності педагогів до інноваційної 

діяльності досліджували такі вчені, як В.Докучаєва, Н.Клокар, А.Козлова, 

К.Макогон, Ю.Максимов. Необхідні умови для інноваційної педагогічної 

діяльності розглядаються в наукових роботах М.Дука, І.Протасова, Т.Рудінова, 

В.Сластьоніна. Готовність до інноваційної педагогічної діяльності, а також її 

критерії та показники відображені в працях І.Гавриш, І.Дичківської, А.Козлової, 

В.Сластьоніна, Л.Петриченко та інших. 
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Існує декілька точок зору на сутність інноваційної діяльності. По-перше, її 

визначають як створення нового (оригінальних прийомів, цілісних педагогічних 

концепцій), що змінює звичний погляд на явище, перебудовує суспільно-

педагогічні відносини. По-друге, її характеризують як вищий щабель 

педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній 

практиці, спрямоване на формування особистості, вона враховує соціально-

економічні та політичні зміни в суспільстві і проявляється в цілепокладанні, 

визначенні цілей, задач, а також змісту та технологій інноваційного навчання. 

Третя точка зору висвітлює даний термін як діяльність з розробки, пошуку, 

освоєння та використання нововведень [2].  

Ми визначаємо готовність до інноваційної педагогічної діяльності з 

формування соціальної активності особистості як особливий особистісний стан, 

який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до 

професійної діяльності, володіння ефективними способами та засобами 

досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості й рефлексії. 

Готовність педагога до інноваційної діяльності визначається за такими 

показниками: інформованість про новітні освітні та педагогічні технології, 

знання новаторських методик роботи; усвідомлення необхідності впровадження 

освітніх інновацій у власну педагогічну практику; орієнтованість на створення 

власних творчих завдань, методик; налаштованість на експериментальну 

діяльність; готовність до подолання труднощів, пов'язаних з утриманням та 

організацією інноваційної діяльності; володіння практичними навичками 

освоєння відомих педагогічних інновацій та розробки нових. Ці показники 

виявляються в різних поєднаннях і взаємозв'язках. 

Ефективними формами залучення педагогів до інноваційної діяльності є: 

організація наукових семінарів з актуальних проблем, стажування педагогів при 

науково-дослідних інститутах, педагогічні ради, дискусії, творча діяльність 

педагогів у методичних об'єднаннях, участь в науково-практичних 
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конференціях, самостійна дослідницька робота, узагальнення власного досвіду і 

досвіду своїх колег. Аналіз різних наукових джерел свідчить про те, що 

важливим є також визначення рівня сформованості готовності до педагогічних 

інновацій з формування соціальної активності учнів. Так, Л.Туріщева визначає 

інтуїтивний, репродуктивний, пошуковий і творчий рівні [3]. 

Інтуїтивний рівень сформованості готовності до інноваційної педагогічної 

діяльності. До цього рівня відносяться педагоги, які за особливостями мислення 

і практичною діяльності розуміють під інноваційною проблематикою 

альтернативу традиційній практиці. Основою їх діяльності є емоційна, 

інтуїтивна налаштованість на сприйняття нового, тому що воно нове, а не глибокі 

теоретичні знання особливостей інноваційної ідеї чи аналіз педагогічної 

практики, яка на цій ідеї базується. Педагогічна рефлексія у них не сформована.  

Репродуктивний рівень сформованості готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності. Педагоги, які відносяться до цієї категорії, добре 

знайомі з теоретичними основами, змістом, конкретними методиками педагогів-

новаторів, нерідко застосовують елементи цих систем у власній педагогічній 

діяльності. Однак використання інновацій в їх педагогічній практиці є 

несистематичним (неврегульованим), ситуативним. Окремі педагоги вважають, 

що новітні технології можуть бути застосовані тільки їх авторами. Педагогічна 

рефлексія в них виражена недостатньо.  

Пошуковий рівень сформованості готовності до інноваційної педагогічної 

діяльності. Педагоги цієї групи намагаються працювати по-новому, втілюючи у 

своїй діяльності відомі практики технології і методики навчально-виховної 

роботи. Охоче йдуть на експеримент, не приховують ні своїх успіхів, ні помилок, 

відкриті для публічного обговорення, осмислення педагогічних інновацій.  

Творчий рівень сформованості готовності до інноваційної педагогічної 

діяльності. Педагоги цього рівня творчо ставляться до інноваційної діяльності, 

мають змістовні знання про нові наукові та новаторські підходи до навчання і 
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виховання, володіють новітніми технологіями і створюють власні. Реалізація 

творчого потенціалу в інноваційному процесі для багатьох із них є 

найважливішим орієнтиром діяльності.  

Педагогів, що займаються інноваційною діяльністю, умовно можна 

розділити на три групи: педагоги-винахідники, які приходять до нового в 

результаті власних пошуків; педагоги-модернізатори, які вдосконалюють і по-

новому використовують елементи створених систем для позитивного 

результату; педагоги-майстри, які швидко сприймають і досконально 

використовують як традиційні, так і нові підходи і методи [1]. 

Як показує практика та аналіз наукових джерел, для успішного 

впровадження педагогом інноваційної діяльності, з метою формування 

соціальної активності здобувачів освіти, необхідне сприяння з боку 

адміністраціїосвітнього закладу, якамає створити оптимальні умови, а 

саме:сформувати в педагогічному колективі усвідомлення необхідності змін і 

впровадження нововведень з метою формування соціальної активності 

здобувачів освіти, створити відповідне інформаційне поле на основі залучення 

педагогічного, учнівського та батьківського колективів до різних формах 

інформаційної діяльності (конференції, збори, семінари, наради, зустрічі з 

досвідченими вчителями, вченими тощо); здійснити моніторинг якості освітніх 

процесів в навчальному закладі і оприлюднити їх кількісні та якісні показники, 

виявити суперечності; актуалізувати нові ідеї, виявити коло проблем, 

організувати обговорення їх у колективі та з науковцями. Створити творчу групу 

з метою розробки та оформлення ідеї у проект чи програму формування 

соціальної активності; керувати проектуванням нововведення творчою групою: 

проаналізувати стан функціонування освітнього закладу на основі проведеної 

діагностики, визначити перспективи, стратегію досягнення мети (у виховній 

системі, змісті, навчальних технологіях, управлінських підходах); здійснити 

внутрішнє управління інноваційною педагогічною діяльністю: навчання 
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педагогів із питань інноваційної та пошуково-експериментальної діяльності у 

межах методичної роботи, створення умов (правових, організаційних, 

психологічних) для здійснення експериментальної діяльності з апробації нових 

педагогічних ідей; вибрати стиль управління в нових умовах: уміння 

презентувати ідею, оцінювати і контролювати проміжні результати, делегувати 

повноваження, налагодити зовнішню комунікацію тощо; підготовку педагогів до 

інноваційної діяльності з формування соціальної активності здобувачів освіти, 

освоєння механізмів пошуково-дослідницької роботи та інноваційних 

технологій; залучення до роботи консультанта (наукового керівника); провести 

роботу з подолання опору і психологічного дискомфорту впровадження 

педагогічних нововведень в освітньому закладі, які виникають через зміну 

режиму роботи, додаткових витрат, необхідності постійного навчання тощо;  

оприлюднити результати інноваційної педагогічної діяльності з формування 

соціальної активності особистості через проведення семінарів-презентацій, 

конференцій, виступи в засобах масової інформації тощо [2].  

Модернізація освіти привела до необхідності змінити підходи до реалізації 

методичної роботи в освітньому закладі, приділити увагу розвитку системи 

мотивації педагогічних кадрів, розвитку корпоративно-професійної культури 

педагогічного колективу, диференційованого підходу до роботи з педагогами. З 

нашої точки зору, вдосконалення готовності педагога до інноваційної діяльності 

з формування соціально активної особистості сприяє якісно організований 

методичний супровід. 

У нашому розумінні, методичний супровід – це цілеспрямована спеціально 

організована діяльність, заснована на науковому підході, орієнтована на 

забезпечення інформованості педагогів в сфері педагогічної інноватики з 

формування соціально активної особистості, формування спрямованості на 

поглиблення знань в сфері інноваційної діяльності під час освітнього процесу, 

формування потреби в інноваційній діяльності, формування умінь і навичок 
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щодо застосування інноваційних педагогічних технологій з формування 

соціальної активності учнів, розвиток творчих здібностей, формування 

спрямованості на саморозвиток. 

Отже, основна відповідальність за створення сприятливих умов для 

впровадження педагогами інновації з метою формування соціальної активності 

здобувачів освіти лежить на керівництві навчального закладу.  
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 професійно-технічної освіти   у Дніпропетровській області 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗП(ПТ)О 

 

Взаємодія всіх учасників освітнього процесу — один з найважливіших 

факторів успішного функціонування будь-якої освітянської  спільноти. Зараз 

особливої актуальності набуває проблема пошуку, розробки та реалізації 

оптимальних моделей методичного супроводу учасників освітнього процесу, 

оновлення методології та форм, орієнтованого на набуття педагогом 

компетентності щодо роботи в сучасних умовах. Необхідно створити умови, які 

оптимально й швидко допоможуть педагогу вибудувати свій шлях , зробити 

роботу більш результативною. А для цього  треба формувати позитивне 

мотиваційне середовище, необхідно створювати атмосферу, в якій всі його члени 

почувалися б переможцями, підтримувати дух творчості. Суттєву роль в цьому 

відіграє виявлення і поширення всього позитивного, цінного, що є в роботі колег. 

Часто краплини педагогічного досвіду слід шукати саме в своїх колективах. Не 

варто тиснути на педагогів, якщо щось не виходить. Важливі методична,  

психологічна, емоційна допомога і технічна підтримка.  

 Потрібна перебудова  традиційної  методичної роботи  від знаннєвого 

підходу до розвивального за інтересами, і побажаннями педагогічних 

працівників . 

І роль методиста освітнього закладу на цьому етапі значно зростає. Що 

можна зробити ? На сайті закладу створити сторінку дистанційна методична 

робота (де будуть зібрані всі необхідні ресурси: сайти, он-лайн платформи, 

електронні ресурси з предметів, оновлені освітні програми з професій тощо). 

Керівники методичних комісій можуть створити свої сторінки (е-пошти 
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педагогів, блоги, сайти). Надати методичну допомогу  у створенні сайту, блогу 

,вибору платформи навчання з  предмету. 

Останнім часом поширення набули нестандартні (інноваційні) форми 

організації методичної роботи,серед яких : 

Педагогічний  подіум -  передбачає показ моделей методів і технологій 

навчання, продуктивної діяльності педагогів, спрямованих на стимулювання 

активності здобувачів освіти;  

Тренінги  – з відпрацювання конкретних методик і педагогічних технік 

викладання; 

Майстер-класи – вдосконалення освітньої і професійної підготовки, 

забезпечення практичного оволодіння новими знаннями й навичками навчання 

(виготовлення та застосування дидактичних засобів, тестових завдань, з 

розв’язування проблемних задач тощо); 

Педагогічні студії – спосіб організації метод роботи в проектній формі – 

розгляд проблем реалізації компетентнісно спрямованого підходу до навчання, 

дотримання принципів наступності, подолання дезадаптації до змінених умов 

навчання першокурсників. 

Творчі групи, робота в яких допомагає глибше усвідомити сутність нових 

ідей, проєктів, моделей. Всі ці форми методичної роботи спрямовані на 

максимальну активізацію практичної діяльності педагогів, розширюють їх 

можливості, роблять роботу більш динамічною, активно-творчою.  

Широкі можливості сьогодні відкриває очно-дистанційні форми організації 

методичної роботи. 

Ще один важливий момент – це навчання та підготовка викладачів, 

майстрів, яке має здійснюватися відповідно до потреб і за індивідуальними 

навчальними траєкторіями. Необхідно поцікавитись у педагогів, яка їм потрібна 

допомога в опануванні інструментарію, у разі потреби й можливості — 

організувати експрес-навчання. Організувати якісне навчання з використанням 
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цифрових технологій, комунікувати на відстані, надихати та мотивувати 

здобувачів освіти до навчання, допомагати батькам – це ті навички, якими тепер 

на додаток мають володіти наші педпрацівники. 

Як ніколи актуальним залишається індивідуальне наставництво, 

консультування, стажування. За  допомогою анкетування, діагностування, 

перевірки документації  методист ЗП(ПТ)О отримує необхідну інформацію та 

планує консультацію, під час якої надаються конкретні поради  з різних питань 

щодо підвищення якості освіти, проведення компетентнісних уроків, планування 

роботи тощо.  

Важливим залишається питання самоосвіти кожного педагога за 

індивідуальним планом, що передбачає: 

- підготовку індивідуального кейсу педагога;  

- індивідуальну роботу з формування методичної компетентності  

(планування, розробка уроку формування в здобувачів освіти  предметних 

компетентностей);  

- індивідуальний методичний супровід розвитку творчих педагогів та 

педагогів-початківців; 

- методичні  поради за індивідуальними запитами. 

З метою підвищення цифрової компетентності педагогів в Україні запущено 

національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», 

яка доступна в мережі Інтернет за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua. На цій 

онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові 

навички за новим сучасним форматом – освітні серіали. 

На  платформі також можна знайти такі курси: «Базові цифрові навички», 

«Цифрові навички для вчителів», «Безпека дітей в інтернеті»; «Підприємництво 

для школярів»(Модуль 1-4), «Медіаграмотність у часи пандемії», «Штучний 

інтелект» тощо. 

https://osvita.diia.gov.ua/
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З метою забезпечення здобувачів освіти якісним контентом Міністерство 

освіти і науки Україні до кінця року планує розробити і надіслати в   заклади  

професійної (професійно-технічної) освіти 4 он-лайн курси за модульним 

підходом для навчання найбільш популярних професій, серед яких «кухар», 

«кравець», «електромонтер» тощо. Крім того, готується посібник з організації 

змішаного навчання для викладачів ЗП(ПТ)О, який  буде містити ідеї щодо 

пояснення матеріалу теоретичного і практичного характеру, перевірки знань 

тощо. 

Всі заходи методичного  характеру повинні спонукати  педагогів до роботи 

над собою, впровадженню в освітній процес інноваційних технологій  навчання 

з урахуванням кращих міжнародних стандартів і практик.  
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викладачка математики й 

інформатики ДНЗ «Інгулецький 

професійний ліцей» (м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.)  

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИКИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

Сучасний урок – це витвір мистецтва, де педагог уміло використовує всі 

можливості для формування компетентностей здобувачів освіти. 

Нинішній світ як у глобальному, так і в локальномувимірі змінюється. Ці 

зміни вимагають нових підходів припідготовці людини до життя, зокрема, 

засобами освіти. Для того щоб бути співрозмірною з часом, освіта маєносити 

інноваційний характер, за рядом показників обганятийого, йти по переду тих 

вимог, які суспільство поставитьперед особистістю вже через декілька років. 

Нині пояснювально-ілюстративне навчання замінюєтьсяактивно-пізнавальною 

самостійною діяльністю здобувача освіти, аодним із ключових моментів таких 

змін є впровадження внавчально-виховний процес комп’ютерних інформаційно-

комунікаційних технологій.  

У формуванні багатьох якостей, необхідних у житті сучасної людини, 

відіграє велику роль навчальна дисципліна − математика. Для успішної участі в 

сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами 

математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язування 

практичних задач. Значні вимоги до володіння математикою при розв’язуванні 

практичних задач ставить сучасний ринок праці для отримання якісної 

професійної освіти і продовження її на наступних етапах. Тому одним із завдань 
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математики є забезпечення умов для досягнення кожним здобувачем освіти 

практичної компетентності. 

Практична компетентність передбачає, що здобувач освіти 

вміє:будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних 

об’єктів, процесів і явищ, задач, пов’язаних із ними;уточнювати вихідні дані, 

мету задачі, знаходити необхідну додаткову інформацію, засоби розв’язування 

задачі; розчленовувати задачі на складові, встановлювати зв’язки між ними, 

складати план розв’язання задачі; вибирати засоби розв’язання задачі, 

порівнювати і застосовувати оптимальні; перевіряти правильність розв’язання 

задачі;отримати розв’язок за результатами розв’язання задачі;володіє технікою 

обчислень, раціонально поєднуючи усні, письмові, інструментальні обчислення, 

зокрема наближені;вміє проектувати й здійснювати алгоритмічну та евристичну 

діяльність на математичному матеріалі;вміє працювати з формулами;вміє читати 

і будувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їх 

властивості;вміє класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині 

й у просторі, встановлювати їх властивості, зображати просторові фігури та їх 

елементи, виконувати побудови на зображеннях;вміє вимірювати геометричні 

величини на площині й у просторі, які характеризують розміщення 

геометричних фігур, знаходити кількісні характеристики фігур.  

Наше сьогодення потребує творчих, обдарованих, інтелектуально 

розвинених громадян, адже від них залежить майбутнє країни. І саме створення 

умов для розвитку особистості як неповторної індивідуальності здатної до 

творчої самореалізації − завдання викладача на уроці. 

Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в 

навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на 

розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-

адаптаційних можливостей особистості. 
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Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість 

майбутньому, здатність до передбачення та прогнозування на основі постійної 

переоцінки цінностей, налаштованість на активні та конструктивні дії в швидко 

змінних ситуаціях. 

На даний час викладач повинен не тільки досконало знати свій предмет, а 

й володіти низкою навчальних онлайн-сервісів, мобільних сервісів, уміти й мати 

можливість їх використовувати. 

Найпопулярнішими ресурсами серед педагогів, є[1].: 

- LearningApps.org – сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи; 

- Сервіси Google: карти, презентації, GoogleSitesдодаток 

GoogleArts&Culture тощо; 

- інтерактивні дошки Padlet, Linoit; 

- Kahoot – сервіс для створення інтерактивних навчальних вправ; 

- Генератори QR-кодів (Plickers, qrcoder.ru); 

- Wordart, Wordle – сервіси для створення хмаринок слів; 

- Geogebra – для викладання математики; 

- YouTube – для перегляду роликів за темою уроку та завантаження 

створених здобувачами освіти робіт.  

Інновації в освіті – це зміни, які відбуваються не тільки в суспільстві, а й в 

освіті. Сьогодні діти хочуть сучасних, креативних викладачів, які розуміють їх в 

першу чергу. Тому використання онлайн-сервісів у освітньому закладі – це вже 

є не необхідність, а вимога часу. 

Використовуючи на уроках математики інноваційні форми й методи 

навчання, можна не лише демонструвати навчальний матеріал у формі 

презентацій, але і ширше, цікавіше, зрозуміліше пояснити здобувачам освіти ту 

чи іншу тему з математики, зацікавити предметом, навчити бачити різні випадки 

та ситуації, які виникають при розв’язуванні задач, навчити мислити, розвивати 

просторову уяву. 
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Розв’язування задач з використанням ІКТ сприяє формуванню в здобувачів 

освіти рефлексії своєї діяльності, чого важко досягти без комп’ютерного 

навчання. Насамперед, здобувачі освіти мають можливість наочно 

продемонструвати результати навчальної діяльності, свідомо реалізувати власні 

думки та дії, аналізувати й оцінювати успіхи й невдачі. 

Продуктивність та ефективність проведених навчальних занять суттєво 

зростає з використанням ІКТ, зокрема системи динамічної математики 

Geogebraта LearningApps.org. Значно посилюється інтерес здобувачів освіти до 

навчання математики, розвивається абстрактне, творче мислення здобувачів 

освіти, покращується якість знань з математики, що допомагає організації роботи 

в групі, формуванню вмінь самостійно здобувати знання.  

Поєднання інформаційних технологій та інноваційних педагогічних 

методик здатне підвищити ефективність і якість освітніх програм, посилити 

адаптивність системи освіти до рівнів і особливостей розвитку здобувачів освіти. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛРУГІВ ЗАСОБАМИ  

ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 

 

Розроблення моделі формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів-металургів засобами проблемного навчання потребувало 

попереднього розгляду теоретичних основ моделювання. 

Сучасний словник іншомовних слів трактує модель (італ. modello, лат. 

modulus – міра, ритм, такт), як схему для пояснення якогось предмета, явища або 

процесу в природі та суспільстві [4, с. 461]. Поняття модель (фр. modele, від лат. 

modulus – міра, зразок) у широкому розумінні – це будь-який образ (мисленнєвий 

або умовний: опис, схема, графік тощо) певного об’єкта, процесу або явища 

(“оригіналу” даної моделі), який використовується в якості його “заступника”, 

“замінника”, “представника” [3,  с. 828].  

На основі аналізу педагогічних досліджень з проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів-металургів нами розроблено 

модель формування професійної компетентності майбутніх інженерів-

металургів засобами проблемного навчання. 

Під моделлю процесу формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів-металургівми розуміємо описову характеристику, що 

містить вимоги щодо їх професійних знань, вмінь і здатностей, структури й 

результатів навчальної діяльності, професійно важливих якостей, а також 

умови, основні етапи, принципи, методи та засоби їх формування. 

В моделі (рис. 1) передбачено та забезпечено єдність мети, завдань, 

принципів, педагогічних умов, методики формування професійної 
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компетентності в майбутніх інженерів-металургів, критеріїв і показників 

оцінювання її сформованості.  

Кінцевий результат моделі – підвищення професійної компетентності 

майбутніх інженерів-металургів. 

Методична цінність цієї моделі полягає в тому, що вона дозволяє виділити 

актуальні й перспективні завдання щодо її формування, виявити, вивчити і 

науково обґрунтовувати педагогічні умови майбутнього суб’єкта професійної 

діяльності – ціннісно-мотиваційній, операційно-діяльнісній і суб’єктній.  

Мета формування професійної компетентності майбутніх інженерів-

металургів засобами проблемного навчання визначає основні навчально-виховні 

завдання, якими є формування: позитивного ставлення  студентів до 

фаху; внутрішньої мотивації до опанування фахом; системи фахових знань, 

навичок і вмінь, які складають основу когнітивної складової професійної 

компетентності; професійно важливих якостей; культури професійної 

поведінки. 

Ефективність підготовки майбутніх інженерів-металургів значною мірою 

залежить від правильного визначення рівня сформованості їхньої професійної 

компетентності, що спонукає до чіткого визначення критеріїв і показників, за 

якими можна їх діагностувати. Важливою вимогою до педагогічного 

експерименту є визначення критерію тієї чи іншої властивості, на визначення 

якої спрямоване дослідження. Наприклад, П.Г.Лузан підкреслює про 

необхідність “…надійної системи вимірювання результатів “навчально-

пізнавальної діяльності студентів” [1, с.14].  

У сучасній науковій літературі поняття “критерій” (з грецької kritērion – 

засіб судження) інтерпретується як одна з основних ознак, мірило для 

визначення, оцінки, класифікації чого-небудь [4, с. 391].  



Секція 3 Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти 
 

227 
 

 

Теоретична 

підготовка 

 

 

Практична 

підготовка 

 

Під поняттям “критерій” стосовно педагогічних явищ розуміється 

об’єктивна ознака, на основі якої виробляється порівняльна оцінка чи 

класифікація процесів і чинників, що досліджуються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Модель формування професійної компетентності майбутніх 

Проаналізуємо більш докладно критерії та показники оцінювання 

сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-металургів 

засобами проблемного навчання. 

 Ціннісно-мотиваційний критерій характеризується ставленням 

Мета – формування професійної компетентності майбутніх інженерів-

металургів засобами проблемного навчання 

ЗМІСТ 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Підвищення професійної компетентності майбутніх інженерів-металургів 

 

 

 

 

ПРИНЦИПИ ЗАВДАННЯ 

ЕТАПИ 

СТУДЕНТ 

Педагогічні умови формування 

Методика формування професійної компетентності  

Критерії і показники оцінювання сформованості 

ПЕДАГОГ 



Секція 3 Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти 
 

228 
 

майбутнього інженера-металурга до майбутнього фаху, що знаходить своє 

відображення в його навчальній діяльності та її успішності. Від сформованості 

цього критерію залежить ступінь активності студента як “суб’єкта навчальної 

діяльності”, прагнення до набуття професійної компетентності, мотивація до 

майбутньої фахової діяльності.  

Вінскладається з таких показників:фахові інтереси (зацікавленість 

професією); фахові потреби (потреба набуття фахової освіти; потреба 

отримання роботи за фахом; зацікавленість у професійному становленні як 

інженера-металурга); фахові мотиви (професійні мотиви: мотиви набуття 

фахової освіти; мотиви отримання роботи за фахом; зацікавленість у 

професійному становленні як техніка-електрика); фахові цінності;фахове 

ставлення до фаху інженера-металурга (позитивне ставлення). 

Успішність реалізації цих фахових знань можна вимірювати за допомогою 

операційно-діяльнісного критерію, яка розкриває праксеологічний компонент 

сформованості професійної компетентності. Зміст цього критерію відображає 

насамперед фаховий досвід, культуру та стиль фахової діяльності, здатність 

успішно діяти в професії. У зв’язку з цим, що цей критерій недостатньо 

відображений в педагогічній літературі та науці, слід його більш докладно 

проаналізувати та охарактеризувати.  

Операційно-діяльнісний критерій включає такі складові:  вміння 

здійснення типових технологічних процедур; професійний досвід; фахове 

мислення. 

Суть суб’єктного критерію полягає в усвідомленні себе суб’єктом 

фахової діяльності, а також у суб’єктному ставленні до себе як до фахівця –

інженера-металурга. Він є показником його власної активності з чітким 

усвідомленням своїх дій, особистісних і професійно важливих якостей, рівня 

психічного розвитку та самовизначення. Ще С.Л.Рубінштейн стверджував, що 

справжнім джерелом і рушійною силою самосвідомості та її компонентів, у тому 
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числі і самооцінки, є самостійність індивіда [2]. 

Сформованість професійної компетентності за суб’єктним критерієм 

свідчить про орієнтацію студентів на фахову діяльність та адекватну їх 

самооцінку та саморефлексію, що фіксує результати самоаналізу, самопізнання 

та саморефлексії.  

Очікуваний результат реалізації зазначеної моделі в навчальному процесі 

ЗВО - майбутні інженери-металурги оволодівають професійною 

компетентністю.  

 Отже, розроблена модель реалізує загальнодидактичні принципи та 

принципи проблемного навчання; відображає навчально-виховані завдання, 

етапи теоретичної і практичної підготовки, відповідні педагогічні умови, які 

забезпечують реалізацію змісту навчання, оптимізують форми, методи, підходи, 

критерії та показники оцінювання сформованості професійної компетентності. 

Реалізація даної моделі забезпечить виконання завдань, що стоять перед 

закладами вищої освіти щодо підготовки інженерів-металургів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ АГРОІНЖЕНЕРІВ 

 

Створення і розвиток інформаційного суспільства передбачаєшироке 

застосування інноваційних технологій в освіті, щовизначається цілою низкою 

чинників.Розвиток технологій у свою чергу вимагає у фахівців нових навичок у 

професійній діяльності. 

По-перше, впровадження інноваційних технологій в професійну освіту 

істотно прискорює передачу знань та накопиченого технологічного та 

соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї 

людини іншій.  

По-друге, сучасні інноваційні технології, підвищують якість навчання, 

дозволяють людині швидше адаптуватися до навколишнього середовища і до 

соціальних змін. 

По-третє, активне впровадження інноваційних технологій в професійній 

освіті є важливим чинником створення системи освіти, відповідає вимогам 

інформаційного суспільства та процесу реформування традиційної системи 

освіти. 

Метою впровадження інноваційних технологій є створенняєдиного 

інформаційного простору освітньої організації,системи, в якій задіяні і на 

інформаційному рівні пов'язані всі учасники навчально-виховного процесу: 

адміністрація, викладачі, здобувачі освіти та їх батьки. 
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Використовування цифрових технологій підвищує продуктивність та 

ефективність управлінської праці, допомагає по-новому розв’язувати багато 

завдань.В умовах цифрової трансформації України виникла гостра потреба у 

кваліфікованих фахівцях сільськогосподарської галузі, що будуть ефективно 

використовувати сучасні цифрові технології в професійнійдіяльності й вчасно 

опановувати цифрові тренди. 

Важливо зазначити, що аналіз педагогічної та методичної літератури дає 

можливість вважати, що одним із визначальних принципів формування цифрової 

компетентності майбутніх агроінженерів є створення умов для їхньої потреби в 

цифровій компетентності через організацію функціонування здобувачів освіти в 

цифровому просторі освітнього процесу закладу освіти. Це може бути 

організація освітнього процесу звикористанням інноваційних технологій. 

Якість професійної підготовки агроінженерів залежить від якості 

організації освітнього процесу. Використання інноваційних технологій дозволяє 

перейти від пояснювально-ілюстрованого способу навчання до діяльнісного, 

приякому здобувач освіти бере активну участь.Інноваційні технології навчання 

ґрунтуються на принципахвзаємодії, активності здобувачів освіти, опорі на 

груповий досвід, обов'язкової рефлексії, тому необхідно створювати таке 

середовище освітньої комунікації, яка характеризується відкритістю, постійною 

взаємодією, рівністю аргументів всіх учасників освітнього процесу, 

накопиченням спільних знань, допустимість взаємної оцінки і контролю. 

Спільна діяльність означає, що кожен здобувач освіти вносить свій особливий 

індивідуальний внесок, між ними в ході навчання йде обмін знаннями, ідеями. 

До найпоширеніших інноваційних методів можна віднести інтерактивні 

технології - це мозковий штурм, круглі столи, ситуаційний аналіз, ділові та 

рольові ігри, майстер-класи, тренінги, інтерактивні конференції, метод проектів. 

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, коли навчальний процес протікає таким чином, що практично всі 
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здобувачі освіти виявляються залученими в процес пізнання, маючи можливість 

розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають. 

Перевагами інтерактивних методів навчання є те, що навчання стає 

індивідуальним, враховує особливості особистості, інтереси і потреби кожного 

здобувача освіти;з'являється можливість ємкої і стислої уяви будь-якого обсягу 

навчальної інформації;в кілька разів поліпшується візуальне сприйняття, значно 

спрощується процес засвоєння навчального матеріалу;активізується пізнавальна 

діяльність здобувачів освіти, вони отримують теоретичні знання та практичні 

навички; самостійний пошук здобувачем освіти шляхів і варіантів рішення 

поставлених завдань; встановлення активної взаємодії між ними, роботи в 

команді. 

Тому до ефективних інноваційних технологій можна віднести навчання в 

співробітництві, метод проектів (проектні технології), акцентоване на навчанні 

здобувача освіти, дистанційне навчання, модульну технологію, оскільки всі вони 

розглядаються дослідниками як способи реалізації на заняттях професійного 

підходу до навчання, в результаті чого здобувачі освіти виступають як активні 

творчі суб'єкти навчальної діяльності. 

Оскільки в рамках Болонського процесу передбачається зміна організації 

навчального процесу в бік самостійної освітньої діяльності студентів, навчання 

професійної підготовки агроінженерів будується виходячи з необхідності 

залучення кожного студента до активного пізнавального процесу на всіх рівнях 

оволодіння всіма видами професійної діяльності; створення природного 

професійного контексту діяльності, що безпосередньо пов'язано зі здатністю 

управління власної навчальної діяльністю. 

Оскільки у професійній підготовці майбутніх агроінженерів 

використовуються ситуації, наближені до тих, які можуть зустрітися в майбутній 

професійній діяльності, навчання у співпраці розвиває здібності в професійній 

діяльності та вміння знаходити і застосовувати інформацію для технічних рішень 
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в ситуаціях невизначеності і брати на себе відповідальність за прийняті рішення, 

знаходити нові підходи до вирішення нестандартних проблем. 

Метою методу проектів є створення професійного контексту навчання, що 

спрямовує активність здобувачів освіти на майбутню професійну діяльність, що 

впливає на їх професійну спрямованість, що будить інтерес до агроінженерної 

діяльності, потреби самовдосконалення в цій області. Крім того, використання 

проектних технологій має на меті формування умінь проектування, що сприяє 

розвитку інженерного мислення, інтелектуальної активності студентів - 

майбутніх агроінженерів. 

Метод проектів завжди припускає рішення деякої проблеми, яка 

передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів і засобів 

навчання, а з іншого - інтегрування знань і умінь з різних галузей науки, техніки, 

технології, творчих галузей. 

У цих умовах здобувачі освіти виступають в ролі розробників, коли вони 

використовують комп'ютер як інструмент економічного пізнання, отримання 

доступу до інформації, інтерпретації та організації своїх власних знань та 

подання цих знань іншим здобувачам освітив ході практичних занять.Перевагою 

комп'ютерних презентацій є збільшення темпу занять, постійна наявність 

необхідної інформації перед очима, а також повернення до потрібної інформації 

при необхідності на будь-якому етапі навчального процесу, що сприяє кращому 

засвоєнню нового матеріалу. 

До критеріїв оцінювання виконаних проектів можна віднести: дотримання 

вимог до оформлення роботи; повнота розкриття теми; обсяг використаної 

інформації, що виходить за рамки програми; обсяг використаної літератури; 

логіка викладу, переконливість міркувань, оригінальність мислення, чіткість 

структурування роботи; доступність, логічність і свобода публічного викладу 

змісту і результатів дослідження; розуміння суті поставлених запитань, 

аргументованість, лаконічність і чіткість відповідей. 
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Дистанційне навчання відбувається на відстані з використанням 

комп'ютерних телекомунікаційних мереж, причому здобувачі освіти самостійно 

виконують пропоновані їм завдання, а контроль при цьому здійснюється або при 

особистій зустрічі викладача зі студентами, або за допомогою електронної 

пошти, платформи Classroom,Viber, що розвиває вміння здійснювати навчальну 

діяльність незалежно від викладача.Самостійне виконання завдань стимулює 

розвиток саморефлексії і дозволяє здобувачам освіти проводити аналіз власної 

самостійної діяльності, вносити корективи і висловлювати свою думку. Отже, до 

цілей дистанційного навчання можна віднести розвиток вміння здійснювати 

навчальну діяльність незалежно від викладача і розвиток саморефлексії. 

Можна сказати, що застосування перелічених методів дає можливість 

підготувати фахівця агроінженера який розуміється на різних проблемах, 

здатного орієнтуватися в швидко мінливих інформаційних потоках і готового до 

відкритого і конструктивного діалогу з колегами. 

Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі потребують 

оновлення змісту навчання та постійного розвитку науково-педагогічних 

працівників. 

Як показує практика, використання інноваційних методів у професійному 

навчанні є необхідною умовою для підготовки висококваліфікованих фахівців. 

Використання різноманітних методів і прийомів активного навчання пробуджує 

у здобувачів освіти інтерес до самої навчально-пізнавальної діяльності, що 

дозволяє створити атмосферу мотивованого, творчого навчання і одночасно 

вирішувати цілий комплекс навчальних, виховних, розвиваючих завдань. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В 

УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ 

 

Інтенсифікація техніко-технологічного розвитку промисловості,  стійке 

зростання попиту на ринку праці у висококваліфікованих робітниках 

електротехнічної галузі зумовили реалізацію низки прогресивних  перетворень у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти, що стосуються не тільки 

змістовних компонентів та технологій підготовки майбутнього трудового 

потенціалу, а й збільшення уваги до створення високотехнологічних навчально-

практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти,з 

опанування професійними знаннями, уміннями та навичками. З огляду на 

окреслені зміни організація процесу професійної підготовки, формування змісту 

і навчальної діяльності майбутніх фахівців електротехнічного профілю  

потребують принципово нових підходів, нової методики, котра враховує 

особливості цілей і завдань освіти, що змінилися та перспективні вимоги 

сучасного виробництва [3,с. 92−99]. 

Ключова роль в реалізації зазначеного належить педагогу, який за таких 

умов має володіти в першу чергу сучасними технологіями, що використовуються 

на виробництві, по друге -  інноваційними методиками подання навчального 

матеріалу. 

Сучасні тенденції професійної підготовкизосереджені здебільшого у 

фокусі розвитку «softskills» (м’яких навичок)у здобувачів освіти,які сьогодні є 

пріоритетними на ринку праці,  через застосування пошукових (дослідницьких), 
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проектувальних методів та тотожних ним методів моделювання.Тому в умовах 

функціонування навчально-практичних центрів з підготовки майбутніх фахівців 

електротехнічного профілю функції викладача значно розширюються та 

потребують переходу від надання фундаментальних знань до проблемного 

викладу матеріалу.Тобто педагог має бути зорієнтований на формування 

комплексу професійних та особистісних якостей здобувача освіти, організації 

співпраці та самовираження в діяльності, у творчості та в розумінні і визнанні 

іншої точки зору[2., с. 166−171]. 

Методологічно процес професійної підготовки в умовах навчально-

практичного центру повинен ґрунтуватись  на  засадах:системного, діяльнісного, 

технологічного та компетентнісного підходів;сучасних технологічних 

інноваціях в електротехнічній сфері; пріоритету практичної складової занять у 

межах професійно-теоретичної підготовки; комплексної інтеграції суміжних 

дисциплін; автономії у виборі методів здобувачами освіти при вирішенні 

навчальних завдань професійного спрямування. 

Одним із напрямів реалізації означеного є упровадження кейс-технологій, 

що полягають у проведенні тематичних досліджень із реальних виробничих 

ситуацій здобувачами освіти та сприяють формуванню в них навичок 

критичного мислення, вирішення проблемних завдань в постійно динамічних 

умовах електротехнічної галузі [3, с. 533−568]. Роль викладача при цьому 

базується  на проектуванні дидактичного матеріалу, доборі найбільш ефективних 

цифрових засобів, управлінні процесом генерації нових ідей та діяльністю 

майбутніх фахівців електротехнічного профілю у групах. 

Варто зазначити, що необхідність використання цифрових технологій є 

взагалі досить важливою складовою процесу професійної підготовки майбутніх 

фахівців електротехнічного профілю, якаобумовлена упровадження 

мавтоматизованих систем управління технологічними процесами,  

конструюванням електричних установок на основі мікропроцесорних пристроїв. 
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Доцільним у реалізації окресленого є не тільки відображення наочних матеріалів, 

а й використання методу моделювання виробничих процесів за допомогою 

комп’ютерних програм (ElectronicsWorkbench, Multisim, CircuitMaker та ін.). У 

контексті означеного проблемними виступають питання: 

− відсутності сучаснихтеоретичних положень із професійної, загально-

професійної підготовки;  

− методичних аспектіввикладання електротехнічних дисциплін із 

використанням електронних засобів навчання; 

−  розробок, що розкривають напрями застосування програмної 

комп’ютерної підтримки у фокусі формування тих чи інших компетентностей 

майбутніх фахівців; 

− недостатній рівень цифрової компетентності педагогів. 

З огляду на багатовекторну сегментацію електротехнічної галузі важливим 

компонентом в організації підготовки майбутніх фахівців в умовах навчально-

практичних центрів є застосування трансдисциплінарного підходу, який 

сьогодні, найчастіше розглядається з позицій Stem-освіти.  Якість підготовки з 

використанням STEM-технологій значною мірою визначається рівнем 

сформованості дослідницьких умінь та навичок у здобувачів освіти,  науково-

методичною компетентністю викладача та забезпечується через упровадження 

інноваційних практик інтеграції професійних знань, методів та засобів навчання.  

Серед інноваційних технологій підготовки, що сприяють інтенсифікації, 

практико-орієнтованості професійної підготовки та самостійності вироблення у 

майбутніх фахівців професійних  умінь та навичок, варто виділити тренінгові 

форми навчання.  Використання  таких форм навчальної діяльності  в навчально-

практичному центрі вимагає від викладача розробки унікальних підходів, що 

враховуватимуть перш за все організаційні аспекти: планування, узгодженість 

методик та прийомів з технологічним оснащенням,  наявність інформаційних 

матеріалів, забезпечення візуалізації інформації, створення безпечних умов для 
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учасників тренінгу.  

Отже, однією з  умов ефективної підготовки фахівців електротехнічного 

профілю в навчально-практичному центрі є забезпечення їїінноваційності. 

Зазначене вимагає від педагогічного працівника перебудови процесу передачі 

знань з урахуванням нових методів та технологій, системної науково-методичної 

роботи, що забезпечуватиме підготовку високваліфікованих фахівців, здатних до 

вирішення складних завдань у професійній діяльності. 
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СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВНОСТІ 

ПЕДАГОГА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Одним з яскравих сучасних соціально-педагогічних феноменів є 

інноваційна діяльність, яка виступає найважливішою частиною педагогічної 

праці і дозволяє оцінити рівень загальної культури педагога, його творчий 

потенціал і професійну спрямованість [3]. Інноваційний рівень освітньої 

діяльності передбачає особистісне осмислення педагогам свого педагогічного 

досвіду; акумуляції знань, підвищення їх системності та різнобічності, 

розширення цілісної картини світу, розуміння загальних закономірностей в 

педагогічному процесі і дотримання їх у своїй освітній практиці.В ході освоєння 

інноваційної діяльності педагог схильний до переоцінки власних професійних 

здібностей, він починає прагнути до нових способів пізнання і побудови 

освітнього процесу, трансформувати свої знання в новий досвід [1]. 

Тобто інноваційну діяльність можна назвати ефективним фактором 

реалізації професійних можливостей педагога, розкриття його творчого 

потенціалу, умовою його особистісного розвитку, професіоналізації, 

поглиблення і розширення професійної освіти, виховання і самонавчання, 

професійного самовизначення і саморозвитку. 

Л.М.Волобуєва зазначає, що інноваційна діяльність педагога безпосередньо 

залежить від його інноваційного потенціалу, який проявляється у творчій 

здатності генерувати нові уявлення та ідеї, відкритості до новацій і готовності до 

їх реалізації у своїй педагогічній роботі; культурно-естетичної розвиненості і 

освіченості; готовності у вдосконаленні і розвитку своєї педагогічної діяльності; 
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розумінні важливості інноваційної діяльності та цінності для освітньої практики, 

розумінні основних переваг інноваційної діяльності по відношенні до 

традиційної системи навчання і виховання.Необхідними умовами успішності 

інноваційної діяльності в освітньому процесі є вміння педагога приймати 

інноваційні рішення, ризикувати, успішно долати труднощі і навіть конфліктні 

ситуації, пов'язані з реалізацією нововведень, а також інноваційні бар'єри [2]. 

Отже, якщо говорити про готовність педагога до інноваційної діяльності як 

про цілісний стан особистості, то можна уявити цю готовність у вигляді 

актуалізації в педагогічній діяльності тих здібностей і якостей особистості, які 

дозволяють адаптуватися до інноваційного характеру освітньої діяльності, а 

також на ефективному (продуктивному) рівні її реалізовувати.Якщо готовність 

педагога до інноваційної діяльності розглядати як якість особистості, що є 

наслідком розвитку професійної компетентності, то дану готовність можна 

описати як спрямованість педагога на здійснення педагогічної роботи в умовах 

інноваційного освітнього процесу, а саме на створення, освоєння і реалізацію 

освітніх інновацій. 

Саме професійна компетентність забезпечує глибину і характер обізнаності 

педагога в різних аспектах побудови інноваційної освітньої діяльності та 

відповідного освітнього простору, націлює на пошук нових форм і методів 

роботи та взаємодії з учасниками освітнього процесу, дозволяє результативно 

реалізовувати в практичній діяльності відповідні професійні компетенції 

(організаційні, методичні, дослідні, управлінські, оціночні та ін.).Сформована 

професійна компетентність педагога передбачає наявність у нього таких 

особистісних якостей, які визначають рівень його підготовленості до 

інноваційної освітньої діяльності (професійної готовності до інноваційної 

діяльності). У свою чергу, розвинена на певному рівні готовність до інноваційної 

діяльності дає можливість педагогу професійно і самостійно діяти при вирішенні 
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завдань, поставлених відповідно до вимог інноваційної освітньої практики, 

забезпечуючи тим самим подальший розвиток своєї професійної компетентності. 

Таким чином, і професійна компетентність, і професійна готовність як дві 

взаємозалежні категорії нерозривно пов'язані з готовністю до інноваційної 

освітньої діяльності педагога, тому що дана готовність інтегрує в собі здатність 

адаптуватися до умов інноваційного освітнього процесу школи, реалізовувати 

свій професійний потенціал в інноваційній освітній діяльності, потреба в 

перетворенні і вдосконаленні освітньої діяльності, що реалізовується у 

відповідному ставленні до педагогічної роботи і освітнього процесу. 

Аналіз складових готовності педагога до інноваційної діяльності дозволив 

виділити в ній такі показники: 

1) мотиваційно-вольовий: усвідомлення важливості впровадження освітніх 

інновацій в свою педагогічну діяльність; потреба в професійному розвитку в 

області інноваційної діяльності, прагнення до особистісного зростання, 

підвищення професійного рівня в питаннях інноваційної діяльності; готовність 

до подолання труднощів, пов'язаних з утриманням та організацією інноваційної 

діяльності; 

2) знаннєвий: знання в сфері нових освітніх технологій, новаторських 

методик роботи та їх утримання, ступінь володіння інформацією про них, вміння 

оперувати основними поняттями, категоріями інноваційної освітньої діяльності, 

розуміння закономірностей і механізмів впровадження інноваційної діяльності в 

освітній процес; 

3) операційно-діяльнісний: активність в освоєнні і реалізації освітніх 

інновацій, володіння практичними навичками розробки та впровадження 

творчих завдань, нових способів, методів і технологій навчально-виховної 

діяльності, умінням перевести знання про інновації в область практичного 

застосування; націленість на експериментування в освітній діяльності; вміння 

давати собі оцінку як суб'єкту, який реалізує інноваційну освітню діяльність. 
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Ці показники виявляються комплексно за умови прояву в різноманітних 

поєднаннях і взаємозв'язках. Наприклад, потреба в освоєнні освітніх інновацій 

активізує пізнавальний інтерес до теорії педагогіки і методики викладання, 

успішність власної педагогічної інноваційної діяльності стимулює бажання 

шукати нові способи та методи інноваційної діяльності, адаптувати їх до освітніх 

завдань, відстоювати свій інноваційний досвід перед колегами, адекватно 

сприймати критику і проводити аналіз і самооцінку своєї інноваційної 

діяльності. 

На основі співвідношення і ступеня прояву цих показників можливе 

виділення репродуктивного, пошукового і творчих рівнів сформованості у 

педагогів готовності до інноваційної діяльності. 

Репродуктивний рівень сформованості готовності до інноваційної 

діяльності проявляється у педагогів, досить добре володіють теоретичними 

основами педагогічної інноватики, що мають уявлення про зміст конкретних 

інноваційних методик, нерідко застосовують окремі елементи даних методик у 

своїй педагогічній діяльності, при цьому використання інновацій в їх 

педагогічній практиці є ситуативним, непослідовним . 

Пошуковий рівень сформованості готовності до інноваційної діяльності 

характерний для педагогів, які здійснюють спроби впровадження інноваційної 

діяльності в свою педагогічну роботу, застосовують відомі новаторські 

технології і методики навчально-виховної роботи, які довели свою ефективність, 

йдуть на експеримент, готові обговорювати свої професійні успіхи і недоліки з 

колегами для подальшого поліпшення освітнього процесу і осмислення 

результативності застосовуваних педагогічних інновацій. 

Творчий рівень сформованості готовності до інноваційної діяльності 

властивий педагогам, які відносяться до інноваційної діяльності як обов'язкової 

складової педагогічної роботи, мають широкий спектр наукових і методичних 

знань про підходи до організації освітнього процесу, володіють новітніми 
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освітніми технологіями і створюють авторські. Реалізація творчого потенціалу в 

інноваційній діяльності для них є найважливішим орієнтиром якісної 

педагогічної діяльності. 

Необхідно розуміти, що педагоги стикаються з цілою низкою проблем 

професійного, організаційного, адміністративного характеру при реалізації 

інноваційної діяльності, які повинні вирішуватися в процесі підвищення їх 

практичної готовності до професійної діяльності, розвитку необхідних 

компетенцій, і оцінки їх сформованості в рамках нової моделі підсумкової 

атестації на основі вимог стандарту професійної діяльності педагога. Готовність 

до інноваційної діяльності формується не сама по собі, а під час педагогічної 

діяльності, акумулюючи все накопичене на попередніх етапах, досягаючи 

завдяки цьому значно вищого рівня. 
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ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Запровадження широкомасштабної дистанційної форми навчання в 

України, висвітлило ряд проблем, які виникають під час вивчення фахових 

дисциплінз використанням інноваційних технологій. Найбільш поширеним 

методом інформаційних освітніх технологій є дистанційне навчання, яке є 

актуальним, на його дослідженні ми і зупинимось. 

Роками в Україні і світі існувало дистанційне навчання, та з пандемією 

«Covid-19»  вчителі, викладачі працюють дистанційно. Чи готові були педагоги? 

Чи готова була молодь? Не існує чітких правил і єдиної цифрової освітньої 

платформи, яка би дала можливість ідентифікувати учнів та студентів, і дати 

дійсно якісну можливість навчатися, адже кожен викладач використовує для 

своєї роботи різні  платформи і додатки, які призначені для конференцій і онлайн 

зустрічей, для навчання вони використовуватись у випадках виключень ніж 

правил, студентам важко сприймати інформацію і концентруватися на навчанні, 

немає візуального контакту зі студентами, не  завжди є  технічні можливості 

підключитись до конференції (особливо зі студентами сільської місцевості, де 

відсутній інтернет).  

Наша мета більш детально дослідити застосування інформаційних 

технологій в процесі вивчення фахових дисциплін. Дистанційне навчання дає 

можливість студентам самостійно опрацьовувати матеріали у процесі вивчення 

дисциплін, педагогічна взаємодія стала більш консультативною. У студента є 

можливість записати викладений викладачем матеріал і використовувати його в 

навчанні. Дистанційне навчання не обмежує нас тільки прослуховуванням 
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лекцій, багато лекторів і практиків активно діляться своїм досвідом безкоштовно 

і доступно, що дає можливість не витрачати час і ресурс для отримання 

додаткових знань. 

«Технологія» (від грецьк. techne – «мистецтво, ремесло», logos – «поняття, 

наука, навчання», «майстерність думки») 

В свою чергу інноваційні технології у вищому навчальному 

закладіхарактеризують, як технології, що засновані на нововведеннях:  

- організаційних, пов’язаних із оптимізацією умов освітньої діяльності), 

- методичних, спрямованих на оновлення змісту освіти та підвищення її 

якості;  

- такі, що дозволяють студентам: ефективно використовувати навчально-

методичну літературута матеріали; засвоювати професійні знання; 

розвивати проблемно-пошуковемислення; формувати професійне 

міркування; активувати науководослідницьку роботу; розширювати 

можливості самоконтролю отриманихзнань; викладачам: оперативно 

оновлювати навчально-методичну літературу;впроваджувати модульні 

технології навчання; використовувати імітаційнітехнології навчання; 

розширювати можливості контролю знань студентів;у цілому: 

удосконалювати якість наявних технологій підготовки спеціалістів 

Згідно результатів досліджень можна зробити висновок, що для 

підвищення ефективності дистанційного навчання і системного застосування в 

умовах пандемії, необхідно створити саме освітню платформу, через яку могли 

би надавати і отримувати освітні послуги повної загальної середньої освіти, 

професійної, фахової передвищої та вищої освіти. В перспективі подальших 

розробок плануємо дослідити методологічно-організайний підхід до 

дистанційного навчання. 
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СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА 

 

Універсальна парадигма розвитку дозволяє розв’язати проблему сучасної 

науки, пов’язану із поширенням у галузі людинознавчих дисциплін таких 

категорій, як "компетентність" та "компетенція". Зважаючи на універсальну 

еволюційну закономірність розвитку людини в онто-тафілогенезі, 

можнастверджувати, що напочатковому примітивному етапі розвитку людини 

(дикуна та дитини) вона постає інтегральною істотою, котра сполучає думку та 

дію(як це має місце у маленької дитини), тому знання та уміння у такої людини 

постають єдиним неподільним комплексом умінь та знань. Потім внаслідок 

соціально-політичної та економічної поляризації людства цей єдиний комплекс 

розщеплюється,а категорії "знання", "уміння", "навички" диференціюються, 

коли спостерігається профілізація навчання. Згодом, разом із активізацією 

інформаційного буму, виявляється нагальна потреба у формуванні 

універсального спеціаліста-менеджера. Цей висновок можна проілюструвати 

особливостямипідготовкифахівців в Японії:японський менеджер володіє 

меншим обсягом спеціалізованих знань у галузі виробничих 

технологій,оскільки останні мають тенденціювтратити свою функціональну 

цінність через 5-7 років. Тому менеджеру слід мати цілісне уявлення про 

організацію, де він працює, виявляючи потребу у розумінні значення своєї 

трудової активності у контексті всього виробництва, всієї економічної галузі і 

навіть людської цивілізації взагалі, що зумовлює необхідність розвивати 

взаємозмінюваність та творчий підхід до виконання своїх фахових обов’язків, а 



Секція 3 Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти 
 

249 
 

у процесі професійної підготовки актуалізується такий напрям, як 

універсальнізація, фундаменталізація знань та педагогічна інтеграція. Відтак 

виявляється потреба в інтеграції З,У,Н удеякі цілісні комплекси (компетенції), 

де поєднуються не тільки знаннята уміння, але й ціннісні орієнтації людини, 

котра постає цілісною істотою, розділення якої на окремі елементи постає доволі 

умовною теоретичною процедурою. Тут компетенція (за І.О. Зимньою) 

розуміється як деякі внутрішні потенційні, приховані психологічні 

новоутворення (знання, уявлення, програми дій, система цінностей та взаємин), 

які потім виявляються у компетентностях людини як актуальних 

діяльніснихпроявах. 

На основі проведеного Л.П.Маслак контент-аналізу наукових праць 

здосліджуваної проблеми можна дійти висновку, що:компетентність –це якість 

реалізації на практиці результату формування у суб'єктів навчання компетенцій, 

визначених нормативними джерелами для певноїгалузі діяльності (якість 

реалізації кваліфікації); кваліфікація – офіційн евизнання результату 

формування у суб'єкті внавчання компетенцій, визначених нормативними 

освітніми документами для певної галузі діяльності; компетенції є одиницями 

та результатом освітньої діяльностіпри компетентнісному підході; компетенція– 

це інтегрована особистісно-діяльнісна категорія, яка формується під час 

навчання в результаті поєднання початкового особистого досвіду, знань, умінь, 

навичок, способів діяльності, особистісних цінностей та здатності їх 

застосування в процесі продуктивної діяльності стосовно кола предметів та 

процесів певної галузі людської діяльності. 

Проведенийконтент-аналі зпроблематики дослідження дозволяє провести 

категорійний аналіз поняття "професійна компетентність", відповідно до якого 

компетентність тлумачиться як: гармонійне, інтегративне, ключове поєднання 

знань, умінь та навичок, досвід діяльності (56% авторів); готовність до 

використаннязнань, умінь та навичок упрактичній діяльності (19%); якість, що 
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сприяє саморозвитку особистості, на реалізації її творчого потенціалу (5%); 

достатній досвідвикористання знань,умінь та навичок(10%). 

Загалом, модель формування професійної компетентності спеціалістамає 

міститисистему дидактичних і виховних цілей, які забезпечуються реалізацією 

певних змістових компонентів: спеціального (фахового), інтелектуального, 

творчого, морального, комунікативного, вольового. В моделі в інтегральному 

вигляді представлено основні аспекти людської особистості та напрямки її 

діяльності, окреслюються провідні компетентності людини та фахівця, які 

виокремлено у сучасних класифікаціяхнауковців. 

Так, класифікація Г.К.Селевко орієнтується на об’єкти життєвої 

активності людини. Вченим обґрунтовано ключові компетентності (комунікації, 

інформаційні технології, самоосвіта, саморозвиток, праця у команді, вирішення 

проблем, бути людиною), компетентності, що характеризують різні види 

діяльності (трудову, навчальну, ігрову, професійну таін.), у сфері суспільного 

життя (побутову, громадянсько-суспільну, культурно-дозвіллєву та ін.), галузях 

суспільного знання (різні науки), у галузях суспільного виробництва 

(енергетики, транспорту, зв’язку та ін.), упсихологічній сфері (когнітивний, 

мотиваційний, етичний та інші складові), у сфері здібностей людини (у фізичній 

культурі, розумовій сфері,загально-навчальні, практичні, виконавчі, творчі, 

художні, технічні, педагогічні, психологічні, соціальні здібності), у сферах 

стадіального розвитку та відповідного статусу (готовність до школи, 

компетентності випускників школи,молодого спеціаліста,спеціаліста-

стажера,керівника). 

Важливою у цьому контексті є також конкретизована класифікація 

Дж.Равена, яка у скороченому вигляді містить тридцять сім видів 

компетентностей і охоплює такі особистісні риси фахівця, як тенденцію добільш 

ясного розуміння цінностей і установок стосовно конкретної мети;тенденцію 

контролювати свою діяльність; урахування емоцій у процесі діяльності; 
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готовність і здатність навчатися самостійно; пошук і використання зворотного 

зв'язку; упевненість у собі; самоконтроль; соціальна адаптованість; рефлексія, 

абстрагування, схильність до роздумів про майбутнє; увага до проблем, 

пов'язаним з досягненням поставлених цілей; самостійність мислення, 

оригінальність; критичне мислення; готовність вирішувати складні питання; 

готовність працювати над чимосьспірним, що викликає занепокоєння; 

дослідження навколишнього середовища для виявлення його можливостей і 

ресурсів; готовність покладатися на суб'єктивні оцінки і помірно ризикувати; 

готовність використовувати нові ідеї та інновації для досягнення мети; знання 

того, як використовувати інновації; упевненість у доброзичливому ставленні 

суспільства до інновацій; установка на взаємний успіх і широта перспектив; 

наполегливість; довіра; здатність приймати рішення та відповідальність; 

здатність до спільної роботи задля досягнення мети; здатність спонукати інших 

людей працювати заради спільної мети; здатність слухати інших людей і 

враховуватиїх думки, пропозиції; прагнення до суб'єктивної оцінки 

особистісного потенціалу співробітників; готовність дозволяти іншим людям 

приймати самостійні рішення; здатність розв’язувати конфлікти івміння дійти 

спільної згоди та пом'якшувати розбіжності;здатність бути підлеглим і 

ефективно працювати у цієї якості; терпимість стосовн орізних стилів життя. 

Отже, науково-методична компетентність - це система педагогічних, 

психологічних, предметних знань та професійно-методичних умінь, які 

базуються на знаннях дидактичних методів. 

Дане визначення є робочим, але ми вважаємо, що воно може бути 

використаним у подальшому дослідженні науково-методичної компетентності 

педагогів-філологів, оскільки розкриває зміст науково-методичної 

компетентності з урахуванням особливостей викладання дисциплін даного 

профілю. 
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СПЕЦИФІКА  ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS 
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В Україні поняття «soft skills» є відносно новим і достатньою мірою 

недослідженим. Тож розгляд питання розвитку «м’яких» навичок здобувачів 

освіти під час їх навчання в коледжі надзвичайно актуальний. Традиційний 

підхід до підготовки фахівців у вищій школі, суть якого полягає у формуванні 

знань, умінь і навичок, прийшов у протиріччя до вимог європейського освітнього 

простору, у який інтегрується освітня система України. 

Навички ХХІ століття заведено ділити наhardskills (тверді навички) - 

вузькоспеціалізовані, вони діють у сталих умовах і в межах однієї професії; 

digitalskills (цифрові навички) - категорія виникла у зв’язку з глобальною 

діджиталізацією та цифровізацією нашого світу; soft skills (м’які навички) - 

універсальні та допомагають досягти успіху в будь-якій професії, передбачають 

високі комунікаційні здібності та самоорганізацію, вміння довгострокового 

планування, командну роботу. Вчені з Гарварду та Стенфорду запевняють, що 

професійний успіх на 85 % залежить саме від soft skills.  

Для зубного техніка важливі й незамінні м’які навички:  як продуктивно 

керувати часом, щоб максимально оптимізувати всі процеси в роботі, ведення 

практики – управління, фінансові питання, організація консультативної роботи з 

лікарем та у разі необхідності з пацієнтом, і також безперервний власний 

розвиток. 

В усіх сферах життя здобувачів освіти, в тому числі і в сім’ї, «м’які» 

навички вважаються необхідними, вони (навички) враховують перелік 
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особистих характеристик, які цементують сім ю, як фортецю, яка здатна 

продовжувати родовід. У зв’язку з цим у коледжі проводиться просвітницька 

робота серед здобувачів освіти та за їх участю, із запрошенням різних фахівців. 

До прикладу, у межах предметних та наукових гуртків організовано такі заходи: 

• соціальні проєкти «Відповідальне батьківство»; «Репродуктивне 

здоров’я молоді», «Планування сім’ї», «Взаємна відповідальність»; 

• численні зустрічі з представниками соціальних служб, медичних 

центрів, які формують правову та особисту культуру стосунків між молоддю; 

Особливо ефективними є тренінги: «Телефон довіри», «Гарячий стілець», «Чи 

можна пережити зраду? Як це зробити?». 

У сукупності набуття «м’яких» навичок забезпечує високий рівень 

соціальної адаптації, емоційну зрілість, стресостійкість, гармонійні 

міжособистісні стосунки в сім’ї, психологічний комфорт на роботі, професійний 

розвиток, а значить збереження здоров’я у трьох його складових, професійне 

довголіття і благополуччя тих людей, з ким будуть працювати майбутні зубні 

техніки. 

У коледжі організовуються практикуми у формі тренінгів з метою 

відпрацювання SOFT SKILLS. Наприклад, тренінги, спрямовані на розвиток 

кар’єрних умінь та навичок: написання резюме, самопрезентації та реалізації 

себе у професії. 

Основна увага на одному з таких тренінгів приділяється саме «м’яким 

навичкам», зокрема – відпрацюванню навичок побудови першого контакту та 

подальшої ефективної комунікації та зворотнього зв’язку з лікарем-

стоматологом, інтерв’ювання та консультування пацієнтів. 

Учасники засідань гуртків працюють над інструментами ефективної 

комунікації, бар’єрами/фільтрами сприйняття, які можуть бути причинами 

стереотипів та дискримінації, активними слуханнями та емпатією, побудовою 

довіри, а також естетичними, ціннісними аспектами й іншими особливостями 
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роботи з пацієнтами. Крім того, під час тренінгів увага приділяється роботі зі 

стресом та емоціями, запобіганню професійного вигорання та підтримання себе 

у ресурсному стані. 

Формат тренінгів та гурткова робота передбачає активну участь усіх 

присутніх у виконанні практичних вправ та завдань, роботу в міні-групах, аналіз 

та обговорення кейсів та відеоматеріалів, обмін досвідом між учасниками 

заходів. 

Як результат учасники тренінгу отримуюсь такі м’які навички: комунікації 

з вразливими категоріями пацієтів; як опановувати емоції при вирішенні 

нестандартних завдань; як опитати й почути пацієнта (клієнта), врахувати його 

побажання і виконати якісно свою роботу; як боротися зі стресом. 

Процесс набуття «soft skills», до яких входять соціолінгвістичні 

компетенції, включає як вербальний, так і невербальний компоненти. До 

невербального спілкування відносять фізичні рухи/дії, які супроводжують 

мовленнєву діяльність, наприклад: вказування поглядом, рукою, пальцем тощо. 

Це важливо для роботи в команді зубних техніків.   

Головною вимогою сучасного суспільства до випускника закладу фахової 

передвищої освіти є здатність самостійно діяти, швидко приймати рішення, 

реалізувати особистісний творчий потенціал, бути мобільним, гнучко 

адаптуватися до умов життя, яке стрімко змінюється та розвивається. Сучасний 

світ висуває все більше вимог до формування конкурентоспроможності 

здобувачів освіти. Тотожними поняттями «конкурентоспроможності фахівця» є 

такі спорідненні поняття як «професіоналізм», «професійна компетентність», 

«професійна майстерність» тощо. 

Останні дослідження ринку праці відображають помітну тенденцію 

значної зацікавленості працедавців до «soft skills» у роботошукачів. Більшість 

роботодавців вважають їх так само важливими, як і професійні знання та вміння. 

Професійні вміння та навички застарівають, а «soft skills» є актуальними завжди.  
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У сукупності набуття «м’яких» навичок забезпечує високий рівень 

соціальної адаптації, емоційну зрілість, стресостійкість, гармонійні 

міжособистісні стосунки в сім’ї, психологічний комфорт на роботі, професійний 

розвиток, а значить збереження здоров’я у трьох його складових, професійне 

довголіття і благополуччя тих людей, з ким будуть працювати майбутні зубні 

техніки. 

Отже, незважаючи на те, що пандемія стала випробуванням на міцність як 

для цілих держав, так і для родин та кожної окремо взятої особистості, для 

здобувачів освіти Кам’янського медичного коледжу цей період проходить 

значно легше, адже вони мають величезну перевагу — добре розвинені м’які 

навички. Саме завдяки soft skills адаптація до труднощів завдає менше шкоди й 

проходить без психологічних потрясінь. 
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МЕТОДИЧНО-СТИЛІСТИЧНА ПІДГОТОВКА 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 

 

Нова парадигма вищої освіти України вимагає сформувати модель 

фахівця, затребуваного на ринку праці й спроможного працевлаштуватися [3, 

с. 19]. Ключовими поняттями цієї освітньої парадигми є компетентності й 

результати навчання. Ключовими поняттями цієї освітньої парадигми є 

компетентності й результати навчання. Сучасний етап розвитку методики 

навчання в закладах вищої освіти висуває нові вимоги до визначення мети 

навчання. Змінюються акценти з отримання комплексу знань на 

компетентнісний підхід до освіти, тому основним результатом освітньої 

діяльності стає формування компетентностей. Основне завдання вищої школи – 

розвивати компетентності студентів, потрібні для академічної, професійної або 

професійно-технічної сфери [1, с. 11].Важливим стає не лише засвоєння 

студентами системи знань, а й здатність їх використовувати, надто в нових 

умовах. Увагу звернено на підвищення особистісного потенціалу майбутніх 

учителів-словесників, їхній досвід самостійно й творчо розв’язувати проблеми. 

Випускники педагогічних закладів вищої освіти мають бути 

конкурентоспроможними, затребуваними, мобільними, готовими до 

саморозвитку й самовдосконалення. 

Стилістична компетентність – вагомий складник лінгвістичної 

компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (рис. 1). 

Основою стилістичної компетентності є знання про стилістичні можливості 

мовних засобів і закономірності їх уживання в різних мовленнєвих ситуаціях. 
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Рис. 1. Стилістична компетентність в ієрархії професійної компетентності 

майбутнього вчителя української мови і літератури 

 

Аспекти формування стилістичної компетентності охарактеризовані в 

працях багатьох дослідників, зокрема суб’єктами їхньої уваги були учні 

середньої ланки (І. Нагрибельна), старшокласники (Г. Атласова, О. Корякіна, 

І. Кучеренко), студенти (М. Бодоньї, О. Вовк, І. Головчанська, Л. Кантейкіна, 

Л. Лінникова, О. Мількевич, А. Приймак, А. Сапарбаєва, Ю. Слободська, 

О. Ульянова) та інші. 

Стилістична компетентністьмайбутнього вчителя української мови і 

літератури– багатокомпонентна й динамічна здатність особистості, що є 

результатом навчання стилістики української мови, зокрема засвоєння знань зі 

стилістики, оволодіння стилістичними вміннями й навичками, наявність 

мотиваційно-ціннісного ставлення й поведінкових норм, а також досвіду їх 

застосування під час конструювання стилістично довершеного тексту в усній і 

писемній формах, використання мовних засобів відповідно до мети, умов й 

цільових настанов спілкування, здійснення науково-дослідницьких пошуків і 

майбутньої педагогічної діяльності. На підставі аналізу наукових студій, 

власного досвіду науково-педагогічної діяльності й проведеного дослідного 

навчання за діяльнісними ознаками в структурі стилістичної компетентності 

вирізняємо такі складники, як мовний, мовленнєвий, комунікативний, 

самоосвітній, науково-дослідницький, методичний [2, с. 199-213]. 

Під методично-стилістичною підготовкоюрозуміємо процес набуття 

студентами знань, умінь і навичок із методики викладання стилістики в закладах 

загальної середньої освіти. Результатом цієї підготовки є готовність студентів 
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здійснювати діяльність учителя української мови щодо викладання стилістики в 

основній і старшій ланці закладів загальної середньої освіти. 

У методично-стилістичній підготовці майбутніх учителів української мови 

і літератури виокремлюємо інформаційно-теоретичний, кумуляційно-

методичний, професійно-діяльнісний, поглиблювально-накопичувальний і 

дослідницький етапи. 

Інформаційно-теоретичний етаппередбачає засвоєння студентами 

предметних знань із дисципліни «Стилістика української мови», зокрема 

оволодіння основними поняттями й категоріями стилістики та набуття вмінь і 

навичок зі стилістики. Вартісним є перспективний розгляд методичних аспектів 

вивчення стилістичних питань у закладах загальної середньої освіти через 

введення їх у плани практичних занять зі стилістики, а також виконання вправ зі 

шкільних підручників 

Кумуляційно-методичний етап– опанування методичних аспектів 

навчання стилістики української мови в закладах загальної середньої освіти на 

заняттях із дисциплін «Методика навчання української мови» і «Методика 

навчання української мови в старших класах». 

Професійно-діяльнісний етапреалізується в процесі поетапного 

проходження майбутніми учителями-словесниками виробничих (педагогічних) 

практик в закладах загальної середньої освіти, метою яких є вироблення в 

студентів уміння навчати учнів на основі набутих знань зі стилістики української 

мови, методики навчання української мови, педагогіки, психології, 

лінгвістичних дисциплін; правильно організовувати процес вивчення 

стилістичних тем на уроках; формувати потребу вдосконалювати свою 

спеціальну фахову й педагогічну (методичну) майстерність. 

В аспекті нашого дослідження зактуалізувалося поняття готовності 

майбутнього вчителя української мови і літератури до викладання 

стилістики,яке розуміємо як інтегроване особистісне професійно сутнісне 
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утворення, що передбачає творче мотиваційно-ціннісне ставлення до викладання 

стилістики в закладах загальної середньої освіти; знання, вміння й навички зі 

стилістики української мови; оволодіння теоретичними засадами навчання 

стилістики; вміння організовувати вивчення стилістики на уроках української 

мови в закладах загальної середньої освіти різного типу. 

На поглиблювально-накопичувальному етапістуденти вивчають вибіркові 

навчальні дисципліни із методики навчання стилістики, відтак поглиблюють і 

розширюють систему знань, закріплюють уміння й навички з методики навчання 

стилістики в закладах загальної середньої освіти. Вибіркові (елективні) 

навчальні дисципліни є доповнювальними до нормативних і мають ураховувати 

майбутній фах здобувачів вищої освіти. Повинні переважати вибіркові 

професійно зорієнтовані курси, які допоможуть студентам адаптуватися до 

сучасних вимог ринку праці й підвищать їх конкурентоспроможність. 

Дослідницький етап– набуття науково-дослідницьких умінь із методики 

навчання стилістики, зокрема написання курсових і дипломних робіт із методики 

навчання стилістики в закладах загальної середньої освіти, теоретичне 

узагальнення знань із методики навчання стилістики й апробація методичних 

гіпотез. Кваліфікаційні (дипломні) роботи з методики навчання стилістики 

засвідчують рівень засвоєння студентами програмового матеріалу, а також 

уміння застосовувати його в практичній роботі під час проведення уроків 

української мови. 

На дослідницькому етапі майбутні вчителі-словесники набувають умінь і 

навичок здійснювати огляд наукових джерел зі стилістики й методики її 

викладання, а також підручникового й програмного забезпечення стилістики в 

закладах загальної середньої освіти, висловлювати власні міркування щодо 

окремих позицій дослідників, розробляти методику проведення наукового 

дослідження з навчання стилістики на уроках української мови, пропонувати 

методичні рекомендації з методики вивчення окремих стилістичних понять і 
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категорій, готувати систему вправ і плани-конспекти уроків для здійснення 

експериментального навчання стилістики української мови школярів, підбивати 

підсумки експериментального навчання стилістики, визначати перспективи 

подальших досліджень; репрезентувати матеріали власних досліджень на 

конкурсах наукових робіт студентів, наукових і науково-практичних форумах 

різних рівнів тощо. 

Отже, навчання стилістики майбутніх учителів української мови і 

літератури є важливим складником неперервної мовної освіти. Стилістична 

підготовка студентів розпочинається в закладах загальної середньої освіти, 

продовжується в закладах вищої освіти й поглиблюється у процесі самоосвіти й 

підвищення кваліфікації учителів-словесників упродовж професійної діяльності.  

Список літератури: 

1. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, 

включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання / 

пер. з англ. національного експерта з реформування вищої освіти Програми 

Еразмус+, д-ра техн. наук, проф. Ю. М. Рашкевича. Київ: ТОВ «Поліграф 

плюс», 2016. 80 с. 

2. Попович А. С. Методика навчання стилістики майбутніх учителів 

української мови і літератури в закладах вищої освіти: монографія. 
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КОЛЕДЖІ ЯК ВИД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

ІЗ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

Докорінні зміни в усіх сферах життєдіяльності українського суспільства 

потребують висококвалікованих фахівців, а отже, перед освітою, що є особливим 

важелем цивілізаційного поступу будь-якого соціуму, постають нові вимоги 

щодо якості процесу і результату її функціонування. Процеси реформування у 

вітчизняній освіті пов’язані, насамперед, із потребою вирішення тих численних 

системних проблем, які накопичились упродовж усього періоду існування 

незалежної України. На межі ХХ – ХХІ ст. в Україні започатковано розбудову 

такого функціонального конструкту системи освіти, який забезпечив би якість 

останньої, адекватну вимогам соціокультурних реалій, відповідну європейським 

і світовим стандартам, сприяв би розвитку держави у всіх вимірах. У контексті 

зазначеного особливі вимоги висуваються до освітніх закладів, які дають освіту 

вище загальної середньої, тобто вищу професійну. Виклики, які стоять перед 

сучасною українською вищою освітою загалом і її нижчими підсистемами 

зокрема «…є серйозними і визначаються як загальносвітовими тенденціями, так 

і специфічними умовами нашого сьогодення». 

Початки реформування системи освіти загалом і вищої зокрема пов’язані 

із прийняттям у 1991р. Закону України «Про освіту». Серед інших, у ньому 

визначалася нова типологія вищих навчальних закладів, серед яких до другого 

рівня акредитації були віднесені коледжі, покликані здійснювати підготовку за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. 
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Як підтверджує педагогічна і довідково-енциклопедична література, перші 

коледжі (колегії) як навчальні заклади середнього і вищого типів з’явилися на 

європейському континенті відповідно до шкільного статуту, укладеного орденом 

єзуїтів у 1599 р. Коледжі мали на меті розгорнути педагогічну діяльність, 

спрямовану на зміцнення позицій католицької церкви, що поступово втрачалися 

через вплив ідей Відродження та Реформації. Уже в 1616р. у європейських 

католицьки країнах їх налічувалося 372, а в 1710р. − 612. Це були інституції 

інтернатного типу нижчого (studia inferiora) п’ятикласного і вищого (studia 

superiora) три-чотирикласного рівнів. Якщо метою навчання у нижчому відділі 

було формування умінь гарно розмовляти, читати, писати, то вищий призначався 

для поглибленого студіювання курсів філософії та богослов’я – практично він 

забезпечував суму знань, які давали підготовчі відділення тодішніх 

університетів. 

Саме у єзуїтських коледжах утвердилася система чіткого планування 

навчального процесу (на дні, тижні, місяці), порядок проведення кожного 

заняття, система суперництва (змагання) в учнівському середовищі, активні 

форми фізичного виховання (їзда верхи, фехтування, ігри) та інші види  

позааудиторної виховної роботи (екскурсії, походи, вистави, тріумфальні 

церемонії). Слід зазначити, що єзуїти вперше запровадили систематичну 

підготовку майбутніх учителів . 

У ХVІІ ст. перші коледжі як світські навчальні заклади виникли у США, а 

на початку ХVІІІ ст. –  у Великобританії. У традиційному вигляді вони 

збереглися сьогодні у найдавніших університетах (Оксфордський, 

Кембриджський). Водночас розвинувся тип коледжів як привілейованих 

спеціалізованих навчальних закладів, що мають обмежену або повну 

самостійність . 

Таким чином, коледжі як навчальні заклади мають свою історію, яка на 

теренах України знайшла своє відображення у перших колегіях у XVII – XVIII 
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ст., а в незалежній Україні вона відродилася у процесі реформування вищої 

освіти.Упродовж 1991–2015 рр. мережа вищих навчальних закладів України 

зазнавала суттєвих змін. Так, якщо в 1991−1992 н. р. налічувалося 754 ВНЗ І–ІІ 

рівнів акредитації (технікуми, училища, коледжі) та 156 ВНЗ ІІІ–ІV рівнів 

акредитації (університети, академії, інститути), то у 2014/2015 н. р. вже 

відповідно 387 І–ІІ рівнів акредитації (коледжі, технікуми, училища) і 227 вищих 

навчальних закладів. Аналіз статистичних даних засвідчив, що пік зростання 

чисельності ВНЗ припадає на 2008/2009 н. р. – 904 вищі школи, серед них 528 

ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації. За останні п’ять років чітко спостерігається 

тенденція щодо зменшення кількості вищих навчальних закладів, загальної 

чисельності студентів та чисельності студентів у розрахунку на 10 тис. 

Населення. Це свідчить про процеси оптимізації мережі вищих навчальних 

закладів, які мають різнопланові причини − від закриття, злиття, об’єднання ВНЗ 

до зниження народжуваності в Україні, притаманне процесам відтворення 

населення нашої країни уже з 90-х років ХХ століття. В Івано-Франківській 

області підготовку фахівців із вищою освітою у 2016/2017 навчальному році, як 

і у попередньому, здійснювали 16 самостійних вищих навчальних закладів 

(включаючи їхні структурні підрозділи за межами області), з них 11 закладів – І–

ІІ та 5 закладів – ІІІ–IV рівнів акредитації. 

Організація освітньої діяльності в коледжах спрямована на створення умов 

для особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування 

національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей 

для молоді у здобутті якісної освіти, підготовки до життя і праці в сучасних 

умовах, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, 

демократизацію освіти та навчально-виховного процесу, розвитку неперервної 

освіти впродовж життя, інтеграцію української освіти в європейський і світовий 

простір, забезпечення соціального захисту студентів та науково-педагогічних 

працівників, відповідального ставлення до власного здоров’я, охорони 
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навколишнього середовища, створення найбільш сприятливих умов 

життєдіяльності суспільства. Навчальний процес організовується на принципах 

науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежно 

від втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних 

організацій.  Проілюструємо особливості і зміст навчально-виховного процесу у 

цьому виді вищих навчальних закладів на прикладі Івано-Франківського 

коледжу Львівського національного аграрного університету. 

Навчання в коледжі проводиться з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 

знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 

соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій системах управління 

та організації праці в умовах ринкової економіки.  

Навчальний процес здійснюється відділеннями та цикловими комісіями, 

діяльність яких регламентується відповідними Положеннями, затвердженими в 

установленому порядку.  

Учасниками навчально-виховного процесу в коледжі є:  

− педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти 

закладу, керівники, батьки або особи, які їх змінюють;  

− особи, які навчаються в коледжі (студенти); 

Одним із завдань науково-методичної роботи коледжу є формування 

готовності педагогів до інноваційних пошуків, можливість самостійно визначити 

стратегічні напрямки навчально-виховного процесу, його науково-методичне 

забезпечення. 

Велика увага приділяється науково-методичній роботі велику увагу 

приділяємо діагностуванню викладачів. Діагностування проводиться на початку 

і наприкінці навчального року, завдяки чому дирекція має можливість порівняти 

успіхи і невдачі кожного викладача протягом року (індивідуальний план та 
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рейтингова оцінка роботи викладача), оцінка, якого оцінюється і виставляється 

в рейтинговій шкалі кожного викладача за напрацювання впродовж навчального 

року; наступним кроком розглядаються питання, на які слід звернути більшої 

уваги, плануючи методичну роботу на наступний навчальний рік. 

Головними принципами науково-методичної роботи в коледжі є її 

оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання 

індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість культурних знань 

і моральних цінностей. 

Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на 

розв’язування основної навчально-методичної проблеми забезпечення 

оптимального рівня професійної підготовки та майбутньої виробничої діяльності 

випускників. 

Керівництво і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому 

пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до 

організації науково-методичної роботи . 

 Методична проблема Івано-Франківського коледжу Львівського 

національного аграрного університету спрямована на тему: «Формування 

професійної  компетентності у студентів через впровадження інноваційних 

технологій навчання». Реалізація методичної проблеми здійснюється згідно 

складеного проекту шляхів її вирішення. 

Для вирішення проблеми потрібно змінити перш за все психологію 

викладачів, що дуже важливо в цій справі. По-друге − модернізувати науково-

методичну роботу з педагогічними  кадрами, систему накопичення і оновлення 

фахових знань, втілення в роботу нових педагогічних ідей, технологій, вивчення, 

узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду. 

Загальноосвітня складова у коледжах реалізується на базовому рівні. 

Водночас значна кількість навчальних предметів у подальшому інтегрується з 

нормативними дисциплінами циклів гуманітарної, соціально-економічної, 
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природничо-наукової підготовки, забезпечуючи поглиблене опанування 

відповідного змісту. Для порівняння: в середньостатистичному 

загальноосвітньому закладі м. Івано-Франківська загальноосвітня підготовка 

становить 2187 годин, що дозволяє випускникам цих шкіл складати ЗНО та 

претендувати на навчання у вишах за бакалаврськими програмами. Отже, 

загальноосвітня підготовка у коледжах дозволяє випускникам цього навчального 

закладу успішно опановувати академічний зміст бакалаврських програм. Крім 

того, загальноосвітні предмети в коледжах звичайно викладаються відповідно до 

майбутнього фаху і з орієнтацією на нього. 

Щодо фахової складової, то для порівняння: бюджет навчального часу за 

відповідними бакалаврськими програмами становить близько 8,5 тис. год. за 4 

роки навчання. Випускники коледжів на сьогодні претендують продовжувати 

навчання за бакалаврськими програмами за скороченим терміном, починаючи з 

2 або 3 курсу, залежно від спеціальності. 
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ВСП «Ніжинського фахового коледжу 

НУБіП України» (м.Ніжин, Чернігівська обл.) 

 

ІННОВАЦІЙНИЙПІДХІДДОАНАЛІЗУПРОФЕСІЙНОЇКОМПЕТЕНТНО

СТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

 

Характерною тенденцією сучасного світу є неперервне зростання кількості 

інформації, підвищення ролі особистості, інтелектуалізація її діяльності, 

швидкоплинність зміни техніки і технологій у світі. Все це потребує якісно 

нового рівня викладання як базових, так і фахових дисциплін, забезпечення 

інтелектуальної, психологічної, моральної готовностімайбутніх фахівців до 

праці у якісно нових умовах. Стає зрозумілим, щопріоритетність сфери освіти є 

необхідною умовою національного розвиткуі національної безпеки. 

Однією з проблем сучасного суспільства є потреба його в компетентних, 

висококваліфікованих фахівцях, конкурентоспроможних на ринку праці.Тому 

заклади освіти на сьогодні значну увагу повинні приділяти саме формуванню у 

майбутніх спеціалістів професійної компетентності на студентській лаві. 

Важливим є визнання існуючих суперечностей між традиційними 

підходами до професійного розвитку особистості педагога та новими підходами, 

що спираються на принципи міждисциплінарного синтезу та інтегративного 

підходу,асаме,суперечності між: 

• об’єктивною потребою суспільства у формуванні особистості суб’єктів 

навчальної діяльності і неадекватними можливостями сучасної системи освіти; 

• прискоренням темпів розвитку суспільства і здатністю освіти готувати 

фахівців до діяльності заумов мінливог осередовища; 

• теоретичним шляхом розв’язання навчальних та виробничих проблем і 

труднощами їх практичної реалізації; 
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• тенденцією до все більш вузької наукової й предметної спеціалізації, 

розширення і поглиблення вмінь вирішувати конкретні проблеми в окремих 

видах діяльності і потребою в оволодінні найважливішимиз наннями основних 

галузей людської культури й у досягненні на цій основі глибокого розуміння 

власного місця і ролі у багатогранному світі; 

• системою освіти, вибудуваної відповідно до ідеалів і норм класичної 

науки, і відкритою моделлю освіти, зміст якої має бути багатогранним 

йваріативним; 

• швидкими змінами виробничих технологій і недостатніми навчальними 

ресурсами сучасної освіти, неспроможної повною мірою 

встигатизацимизмінами; 

• між потребою у створенні інноваційно-розвивального 

професійногосередовища і недостатнім рівнем науково-методичного 

забезпеченнямцього середовища. 

Відтак, дослідження процесів упровадження системи компетенційяк основа 

підготовки конкурентноздатних фахівців у вищій 

школіпостаєактуальноюпроблемоюпрофесійноїосвіти. 

Важливою теоретико-методологічною основою нашого дослідженнябули 

сучасні наукові підходи, серед яких компетентніснийпідхід займає чільне місце, 

оскільки він відображає інтегральний прояв професіоналізму, в якому 

поєднуються елементи професійної і загальної культури (рівень освіченості, 

достатній для самоосвіти і самостійного вирішення пізнавальних проблем), 

досвіду педагогічної діяльності та педагогічної творчості, що конкретизується у 

певній системі знань, умінь, готовності до професійної діяльності. 

Компетентнісний підхід орієнтується на професійну компетентність як якість 

особистості майбутнього фахівця, що характеризує рівень його інтеграції у 

середовище професійноїдіяльності, як і у різні соціальні середовища, входження 

у які виявляє необхідність виконувати різні соціальні ролі. Суттєво, що будь-яка 
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сферапрофесійної діяльності через інтегральні тенденції сучасної 

цивілізаціїпов’язана з багатьма суміжними сферами професійної діяльності. 

Відповідно, професійна компетентність сучасного фахівця виходить за 

межі,окресленимифункціональнимиособливостямийогофаху,спостерігається 

певний відхід від тенденції у процесі формування вузького спеціаліста та 

виявляється потреба у розвитку багатопрофільного фахівця,який 

характеризується уніфікованим набором загальнопрофесійних тажиттєвих 

якостей. Саме на основі останніх отримують становлення тарозвиток інші, більш 

специфічні та вузькопрофесійні аспекти спеціаліста. 

Професійнакомпетентністьпедагога – цескладнийкомплекс,якийвключає 

професійні знання, вміння, навички, готовність до діяльності, а також цілий ряд 

професійно важливих особистісних якостей, таких як:креативність, мобільність, 

комунікабельність, толерантність, урівноваженість,чуйність, доброзичливість, 

прагнення до самопізнання,саморозвитку ісамореалізації,саморефлексії та ін. 

І якщо з тлумаченням поняття «професійна компетентність 

педагога»науковці здебільшоговизначились тадійшли згоди до 

єдиногопідходущодо виділення структурних компонентів професійної 

компетентності вцілому,іпедагогівзокрема,таїхзмістувнауковців немає. 

Поняття “компетентність” (лат.competens – відповідний, здібний) означає 

коло повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, 

досвідом у певній галузі. Під професійною компетентністю педагога розуміють 

особистісні можливості педагога, які дозволяють йому самостійно і ефективно 

реалізувати цілі педагогічного процесу. Для цього потрібно знати педагогічну 

теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності. “Компетентність” 

визначає рівень професіоналізму особистості, а її досягнення відбуваються через 

здобуття нею необхідних компетенцій, що є метою професійної підготовки 

фахівців. 
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 Структура професійноїкомпетентності педагога виокремлює цільовий, 

емоційно-мотиваційний, змістовий, операціонально-діяльнісний, контрольно-

оцінний, результативно-корекційний компоненти,які вонапропонує формувати в 

сукупності підчас навчання у вищому педагогічному навчальному 

закладі[3,с.133–137]. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення структури професійної 

компетентності педагога, пропонуємо виділяти такі можливі компоненти: 

– мотиваційний– для того, щоб на високому рівні виконувати 

своїпрофесійні обов’язки, педагог, у першу чергу, повинен бути зацікавлений 

усвоїйдіяльності. За цих умов має значення і внутрішня мотивація до 

діяльності (покликання, хист, бажання, талант), і зовнішня (заохочення 

якматеріальне (така заробітна плата, яка б забезпечила педагогу належний 

рівень життя), так і моральне (повага з боку суспільства до самої професії 

педагога, яктакої, та визнання її цінності); 

– спеціально-предметний–формування знань,вмінь,навичок,досвіду із 

спеціальних дисциплін; 

– психолого-педагогічний– характеризує рівень підготовки педагогаз 

дисциплін психолого-педагогічного циклу, тобто його знання, уміння,навички 

й досвід з педагогіки та психології. 

– методичний або дидактичний– полягає в оволодінні педагогом 

системою наукових психолого-педагогічних та предметних вмінь і навичок, 

які ґрунтуються на знанні засобів, шляхів, умов, форм, методів й прийомів 

педагогічних впливів та їх ефективному використанні у навчально-виховному 

процесі; 

– особистісний– характеризується набуттям майбутнім педагогом 

цілого набору особистісних якостей, які обов’язково мають бути притаманні 

професійно-компетентномупедагогу:  

чесність,людяність,терпимість,порядність,чуйність,доброзичливість,відповіда
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-льність та інші; 

– комунікативний– вміння педагога спілкуватись, співпрацювати 

зучнями,їхніми  батьками,колегами; 

– організаційно-управлінський–педагог повинен вміти як належним 

чином організовувати навчально-виховний процес,так і спостерігати та 

управляти цим процесом, вчасно виявляти недоліки в організації НВП та 

виправляти чи корегувати їх; 

– експериментально-дослідницький– вміння та навички підбирати 

необхідні методики, проводити відповідні експериментальні дослідженнята 

робити аргументовані висновки на основі отриманих результатів, тобто вміння 

аналізувати та оцінювати; 

– рефлективністьтасамостійність–

самоосвіта,самоаналіз,самомотивація,самооцінка,самокритичністьтощо. 

З огляду на те, що зазначені складові професійної компетентності тісно 

взаємопов’язані між собою, взаємозалежні і кожна продуктивна лише за 

наявності інших, сформованих  достатньою мірою, то набуття їх слід вважати 

обов’язковими для успішної діяльності педагога в сучасних умовах розвитку 

суспільства. 

Одже під компетенція розуміємо сукупність взаємозалежних якостей 

особистості (знання, уміння, навички, способи діяльності), необхідних для 

якісної продуктивної діяльності. Компетентність визначаємо як володіння 

відповідними компетенціями. Аналіз визначень педагогічної компетентності дає 

змогу стверджувати, що педагогічна компетентність є системою наукових знань, 

інтелектуальних і практичних умінь і навичок, особистісних якостей і утворень, 

яка при достатній мотивації та високому рівні професійності психічних процесів 

забезпечує самореалізацію, самозбереження та самовдосконалення особистості 

педагога в процесі професійної діяльності. 
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інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

(м. Біла Церква, Україна) 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОУЧИНГ  ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 

СУБ’ЄКТІВ  ОСВТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні потрібні освітянські кадри з 

високим рівнем професіоналізму, інноваційним стилем науково-педагогічного 

мислення, педагоги, які готові до застосування інноваційних педагогічних 

технологій. Розвивати готовність педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності, сприяти професійному розвитку та саморозвитку,, удосконаленню 

вмінь моделювання  власної освітньої траєкторії покликані інститути 

післядипломної освіти. Пріоритетні напрямки діяльності Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти (БІНПО) передбачають новий спосіб 

функціонування закладу, орієнтацію на інноваційний освітній досвід, зміну 

професійних ролей і функцій (фасилітатор, супервізор, коуч), менеджмент 

якісних освітніх послуг відповідно до запитів і потреб замовників вітчизняного 

ринку праці, роботодавців і ключових стейкхолдерів. 

У рамках виконання науково-дослідної роботи «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку професійної компетентності» науково-педагогічними 

працівниками кафедри педагогіки, психології та менеджменту (ПП та М) уперше 

в системі професійної (професійно-технічної) освіти започатковано роботу 

Школи педагогічного коучингу як інноваційної моделі підвищення кваліфікації 

педагогів в системі безперервної професійної освіти. 
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Коучинг– це сучасна технологія, яку створили для розвитку потенціалу 

людей і команд, задля досягнення заздалегідь узгоджених цілей та докорінної 

зміни моделей поведінки, що призводить до розкриття внутрішнього потенціалу 

особистості. 

Коучинг, як технологію розкриття потенціалу особистості, активно 

досліджують закордонні і вітчизняні науковці. Серед зарубіжних вчених слід 

відзначити У. Голві, М. Аткінсон, М. Дауні, С. Беттлі, Д. Уітмор та ін. Як 

технологію в освіті, коучинг розглядали у своїх наукових працях А. Браун, 

Дж. Джеймсон, К. Колет. 

В Україні дослідження технології коучингу в професійній освіті проводять 

науковці Т. Борова, О. Бородієнко, Н. Горук, О. Нежинська, О. Проценко, 

С. Романова, В. Сидоренко, В. Тименко, О. Хмельницька. 

Так ,О. Нежинською) у відповідності до стандартів Міжнародної Федерації 

Коучингу (ICF) обґрунтовано сутність коучингу та надано характеристику 

основних технологій та інструментів коучингу з точки зору їх практичного 

застосування у роботі з клієнтом. Так, коучинг розглядається як сучасна 

технологію, що створили для розвитку потенціалу людей і команд, задля 

досягнення заздалегідь узгоджених цілей та докорінної зміни моделей поведінки, 

що призводить до розкриття внутрішнього потенціалу особистості.[3.с.5] 

В. Сидоренко витлумачує педагогічний коучинг як інноваційну технологію 

науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в 

системі післядипломної освіти.  

Вчена розглядає педагогічний коучинг (від англ. сoaching – наставляти, 

надихати, тренувати для спеціальних цілей, підготовляти до вирішення певних 

завдань) як систему андрагогічних, акмесинергетичних принципів і прийомів, які 

сприяють розвитку потенціалу особистості та групи спільно працюючих людей 

(команди, організації), а також забезпечують максимальне розкриття та 

ефективну реалізацію цього потенціалу. Педагогічний коучинг передбачає 
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системність, вертикальну і горизонтальну цілісність неперервного освітнього 

процесу; інтеграцію формальної, неформальної та інформальної освіти, 

навчальної, практичної і самоосвітньої діяльності; урахування змісту навчальних 

потреб педагога на різних стадіях життєвого циклу.  [6,с.5] 

Ми обрали технологію педагогічного коучингу саме тому, що у процесі 

взаємодії  відбувається розкриття потенціалу людини, розвиток її професійних 

та особистих якостей, завдяки чому розвиваються нові здібності й навички, які 

підвищують ефективність роботи та покращують якість життя людини в цілому. 

Коучинг ми використовуємо  як інноваційну технологію, яка дозволяє ефективно 

працювати на суб’єкт-суб’єктному рівні, тобто вміти керувати собою, своїм 

станом, своїми ресурсами, допомагати іншим у розвитку особистісного 

потенціалу, у підвищенні особистої ефективності, розвивати навички 

комунікації, будувати конструктивні відносини з колегами, які максимально 

підвищують ефективність вирішення актуальних життєвих завдань тощо. 

З метою організації  науково-дослідної роботи з у листопаді  2019 року 

було створено першу у системі професійної (професійно-технічної) освіти 

Школу педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО Рівненської області (Наказ 

№01-01/076). 

Розроблено та успішно апробовано Експериментальну навчальну 

програму Школи педагогічного коучингу в системі професійної освіти, 

щомістить науково-обґрунтований зміст для безперервного професійного 

саморозвитку і самовдосконалення педагога впродовж життя за допомогою 

коучингових та селф-коучингових технологій та спрямована на набуття 

педагогами нових професійних знань, розвиток додаткових фахових 

компетентностей, які забезпечують успішне виконання нових професійних 

ролей та функцій. 

Мета програми полягає у розвитку професійно-педагогічної, соціально-

психологічної, коучингової, інноваційної, творчої, цифрової компетентностей 
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педагогічних працівників, сприянні їхньому професійному та особистісному 

розвитку в умовах соціальних трансформацій шляхом реалізації наступних 

завдань: 

• удосконалення та оновлення знань і вмінь із психолого-педагогічних, 

методологічних, інформаційно-технологічних та інших питань 

забезпечення ефективної професійної діяльності слухачів школи; 

• отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь з основних 

напрямів психолого-педагогічної діяльності; 

• активізації самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного 

вдосконалення та особистісного розвитку слухачів в умовах неперервної 

професійної освіти; 

• розвитку у слухачів школи педагогічного коучингу цілісного  погляду на 

сучасні інноваційні педагогічні технології, розуміння можливостей цих 

технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань 

і залучення до системного середовища підтримки навчання впродовж 

життя. 

Аналіз результатів експерименту показав результативність 

діяльностіШколи педагогічного коучингу для підготовки інноваційного, 

вмотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної (професійно-

технічної)освіти, тому було прийнято рішення про організацію роботи Школи 

педагогічного коучингу як інноваційної моделі  підвищення кваліфікації 

педагогів . 

Так, у січні-березні 2021 року до навчання у Школі педагогічного коучингу 

залучено 77 педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Дніпропетровської області, 

Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Черкаської областей. 

Освітній процес  у Школі педагогічного коучингу ґрунтується з 

урахуванням основних системоутворювальних принципів побудови відкритої 

освіти, зокрема сприяння сталому розвитку, доступності освіти, 
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студенто(людино) центрованого навчання, безперервності, системності, 

гуманізації, варіативності, модульності, випереджувального професійного 

розвитку, академічної доброчесності, індивідуалізації і диференціації, 

моніторингу якості  тощо.  

У роботі Школи педагогічного коучингу використовуемо технології 

формальної і неформальної освіти, розглядаємо їх як чинник підвищення якості, 

ефективності та результативності системи неперервної професійної освіти, 

збільшення попиту на різноманітні освітні послуги, зміни мотиваційної 

готовності й здатності педагогічних працівників до навчання впродовж життя, 

отже, як довгострокові інвестиції в майбутнє.  

Основна роль Школи педагогічного коучингу полягає в наданні адресної 

допомоги окремому педагогу, пропагуванні кращих освітніх практик з метою 

вирішення існуючих професійних проблем, стимулюванні та підтримці творчих 

потенційних можливостей, а також формуванні настанов на саморозвиток 

фахівця 

Для слухачів Школи  розробленопитання, що виносяться на коучинг-сесії, 

індивідуальні завдання відповідно до проведеного моніторингу, методичні 

рекомендації щодо планування й реалізації проектів професійного розвитку, 

матеріали для моніторингу професійного розвитку (тести, діагностики, анкети, 

бліц-опитування тощо).Усі матеріали об’єднані в цифровий навчально-

методичні комплекс. 

Застосовувалось дистанційне консультування, щопроводилось як 

синхронно, так і асинхронно з використанням усіх засобів зв’язку. 

На освітній платформі БІНПО «Профосвіта» постійно діяв 

консультаційний пункт Віртуальної школи педагогічного коучингу. 

Для організації самостійної роботи учасників школи було розроблено й 

апробовано Робочий зошит«Педагогічний коучинг як технологія підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників».  
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Учасники успішно розробили та захистили індивідуальні проєкти за темою 

«Проєктування та реалізація власної траєкторії професійного успіху», 

підготовкапроєктів створює умови для самовдосконалення у найближчій та 

подальшій перспективах, підвищує мотивацію тих, хто навчається. 

Учасникам Школи педагогічного коучингу було запропоновано переміститися із 

зони професійної проблеми в зону ефективного її рішення, створено  особливу 

атмосферу фасилітативної підтримки професійного розвитку через делегування 

відповідальності, моделювати та зреалізовувати власні програми саморозвитку й 

самовдосконалення. 

Парадигма  Школи педагогічного коучингу як інноваційної моделі 

підготовки конкурентоспроможного педагога базується на таких позиціях:  

✓ Люди здатні змінюватися лише в тих випадках, коли самі захочуть цього 

і готові до цього.  

✓ Наші переконання щодо власних можливостей, напряму пов‘язані з 

нашими досягненнями.  

✓ Те, як ми визначаємо успіх, здійснює прямий вплив на наші досягнення.  

✓ Ми обмежуємо наш потенціал рамками наших переконань (наприклад, 

передбачаючи, що певні речі неможливі через зовнішні або ситуаційні 

бар‘єри).  

✓ Люди вчаться лише тоді, коли дійсно залучені в процес.  

✓ Ми можемо вчитися за допомогою всього, що ми робимо, проте навчання 

відбувається лише тоді, коли ми мислимо і будуємо плани на майбутнє.  

✓ Для того щоб допомагати іншим, ми повинні безперервно прогресувати 

самі.  

Результатом коучингових послуг має стати набуття нових значущих знань, 

сформованість сталої акмеологічної мотивації до подальшого вдосконалення із 

вибором змісту, форми, терміну, параметрів навчання. 

Таким чином, застосування технології  педагогічного коучингу в системі 
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неперервної професійної освіти сприяє професійному розвитку педагога 

акмепрофесіонала тому що допомагає ефективно діяти і навчатися, 

усвідомлювати відповідальність, розвиває навички самостійної пізнавальної 

діяльності, проектування траєкторії власного індивідуального розвитку.  
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ІНШОМОВНІ СЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: КОРИСТЬ ЧИ ШКОДА 

 

Останнім часом багатьох українців хвилює питання засилля в українську 

мову іншомовних слів. Декому здається, що їх відсоток у нашій мові дуже 

великий. Це, у першу чергу, може призвести до втрати самобутності української 

мови. Спробуємо з’ясувати, що ж отримує  наша мова від  запозичень: користь 

чи шкоду. 

Словниковий склад сучасної української мови за своїмпоходженням не є 

однорідним. Порядіз питомоюлексикою в ньомуспівіснуютьзапозичені слова, 

якізасвоювалисямовоюпротягом всього історичногорозвитку. Історія 

запозичених слів відбиває багату й різнобічну історію зв’язків українців з 

іншими слов’янськими і неслов’янськими народами. Є запозичення дуже давні і 

відносно нові.  

Звісно ж, процес запозичення,  з одного боку, збагачує мову, але, з іншого 

–  витісняються власні елементи, що замінюються на слова з подібним 

значенням. На сьогодні це питання хвилює багатьох українців: як науковців, так 

і рядових громадян. Вони переймаються, чи не втратить із часом українська мова 

своєї самобутності, яка, у першу чергу, проявляється в її лексичному складі. 

Загалом співвідношення запозичених та корінних слів у різних мовах 

неоднакове. В українській мові запозичення становлять приблизно 10% її 

словникового складу, в англійській – майже 30% , у румунській – понад 40%, у 

японській – приблизно 70%. Найбільш насичена іншомовними словами лексика 

корейської мови – їх тут майже 90%. Найменше запозичень в ісландській мові – 

усього кілька десятків [1]. 
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Отже, можемо стверджувати, що відсоток іншомовних слів в українській 

мові не такий великий, як може здаватися на перший погляд.  Тому, з одного 

боку,остерігатисяіноземнихзасланцівнібито причин немає.  Але з іншого – 

запозиченнянабираютьобертів, а натиск іншомовнихслівстає все агресивнішим. 

«Вони починаютьпрацювати не на збагаченнянашоїмови, а на їїзасмічення. І тут 

на перший план виходить нова причина запозичень — мода»[2].І так само, як 

модний одяг свідчить про соціальне становище і життєві уподобання його 

власника, вживання «модних» іншомовни хслів теж у свідомлюється як ознака 

престижу. Зцимможе бути пов’язаний і протилежний ефект: неприйняття 

запозичень, тобто теж убачання в них символа, але негативного, що стверджує 

неприйнятні цінності. Слід підкреслити, що в обох випадках такими символами 

стають переважно недавні запозичення, тобто такі, які усвідомлюються саме як 

«чужі», і цезовсім не стосується запозичень давніх, повністю засвоєних. Що ж 

до сучасного процессу активізації входження іншомовнох слів, то він, 

насамперед, відбиваєоб’єктивнізміни в навколишній дійсності. Однак, тут 

вартона голосити на двох моментах. Враження про значну кількість 

запозичуваних слів створюється сьогодні, в основному, завдяки частоті їх 

вживання. Насправді ж, якщо не враховувати вкраплення (назвитоварів і фірм), 

які практично не впливають на мовну структуру узв’язку з їхньою 

неадаптованістю, таких нових слів з’явилося не так багато. По-друге, ці 

запозичення стосуються лише обмежених сфер, переважно економіки і торгівлі, 

частково політики і техніки. Такі, наприклад, сфери, як мораль або мистецтво 

залишаються нині поза впливом нової іншомовної лексики (щоправда, це 

нестосується таких видів мистецтва, які мають тендецію до комерціалізації; тут 

створюється сфера шоу-бізнесу з відповідною запозиченою термінологією). І, 

нарешті, головне: мова, яка вільнорозвивається і не обмежена у функціонуванні, 

засвоює те, що ї потрібно, «чужі» слова стають своїми, а зайве може зникнути 

так само швидко, як і з’явилося[3]. 
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Які є переваги та недоліки використання запозичених слів, коли існують 

загальновживані відповідники української мови? українські слова Зазвичай 

українські слова мають, аніж запозичені. Варто вживати слова, які максимально 

точно передають необхідне значення і підходять за стилем. Чице слово питомо 

українське, чи запозичене–цевже як вийде. Однозначно точно не треба 

використовувати слова іншомовного походження, якщо є наш відповідник, який 

ідеально підходить. Також часто люди можуть використовувати якесь 

іншомовне слово, бо воно відчувається більш престижним, більш високого 

стилю. Це може з часом призвести до повного витіснення питомого українського, 

і запозичене слово набуває ширшого значення. Таких ситуацій теж варто 

уникати. 

Утім не варто намагатися брати за правило викорінити всі запозичення, для 

яких начебто є українські відповідники, бо: 

- часто запозичені слова мають дещо інше значення (тобто в певних 

випадках передають суть точніше); і людина, що не є професіоналому 

відповідній галузі, може не розуміти цього; 

- ми не можемо силоміць повернути розвиток мови в інший напрямок 

(якщо, припустімо, певний англіцизм уживається лише через моду, то 

шкода, але набридаю чи іншим із «кажи так-то, а не так-то», можна 

досягти ше і погіршення стосунків, а не змінизвичокоточення); 

- іноді справді необхідно створити певний стиль/антураж/атмосферу, й 

уживання «нестандартних» слів може стати в нагоді. 

Переваги застосування власних, давно засвоєних слівочевидні — логічніше, 

коли ми схожі за значеннями слова утворюємо від одного кореня 

(купувати, покупний, закупки), а не відрізних (купувати, покупний, шопінг), а цеу 

свою чергу робить мову простішою для розуміння[4]. 

Отже, процеси взаємопроникнення мов ніхто не в силі зупинити. Та чи й 

варто  це робити?! Ми, як свідомі українці, повинні контролювати, щоб 
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чужомовні слова не викорінювали питомо українських, підсилювали такі якості 

нашої мови, як простота, зрозумілість, доречність та  лаконічність. 
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ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БОЛГАРИИ, ПРОБЛЕМЫ 

И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Резюме: В выборе школы после 7 класса дети и их родители стремятся к 

выбору элитных средних школ в стране, которые традиционно на протяжении 

многих лет были в основном языковыми и профессиональными школьниками. 

Языковые гимназии определенно лидируют в рейтингах, основанных на оценках 

по экзаменам. Однако профессиональные гимназии, похоже, отстают в общих 

рейтингах и в сознании болгарского родителя как лучшего варианта для его 

ребенка. И хотя в таких странах, как Швейцария и Германия, программы 

профессионального обучения создают огромное количество успешных кадров, 

которые даже не окончили университет, в Болгарии в последние годы репутация 

профессиональных средних школ падает, и все меньше и меньше учащихся 

сознательно записываются в них. 

Школы, которые обеспечивают профессиональное образование, являются 

так называемые, профессиональные гимназии - бывшие техникумы. Они 

специализируются на технологии, строительстве, экономических профессиях, 

пищевой промышленности, моде. Большинство из них проводят 5-летний курс 
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обучения. Прием в них осуществляется после завершения 7-го класса на основе 

оценок из „маленьких матур"” 

Параллели в профессиональных средних школах разделены на 

специальности, которые имеют профессиональную направленность. Например, в 

Национальной торгово-банковской средней школе студенты обучаются по таким 

специальностям, как банковское дело, операционный учет, деловое 

администрирование, страховое дело и пр. В профессиональной школе 

телекоммуникаций специальности варьируются от системного программирования 

до компьютерных сетей и экономической информатики. Это означает, что 

студенты в профессиональных средних школах изучают как предметы 

обязательной подготовки (болгарский язык и литература, Математика, История, 

иностранный язык и т.д.), так и конкретные дисциплины в выбранной 

специальности. 

Профессиональное обучение в этих школах включает обязательную 

стажировку после окончания 11-го класса. В конце 12-го класса студенты проводят 

помимо обязательных экзаменов и государственного экзамена для получения 

профессиональной квалификации. 

Таким образом, при успешном сдаче экзаменов студенты профессиональных 

средних школ выходят с дипломом о среднем образовании и свидетельством 

третьей степени профессиональной квалификации. Например, по специальности 

системное программирование в профессиональной школе телекоммуникаций 

после успешной сдачи теоретических и практических экзаменов полученный 

диплом предназначен для профессии "программист", а по специальности 

Банковское дело в НТБГ студенты выходят с профессиональной квалификацией 

"Финансист". 

Профессиональные гимназии страны поддерживают связь с университетами 

страны и часто имеют договорные соглашения о проведении семинаров и 

тренингов. Насколько диплом такой школы в Болгарии может дать путь к 
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блестящей карьере довольно спорный, но факт заключается в том, что дети из этих 

средних школ имеют по крайней мере небольшое представление о практике в 

конкретной изученной области и, как предполагается, могут начать работу по 

специальности и без степени из Университета. 

Чем отличаются профессиональные гимназии в Болгарии? 

Обучение по конкретным специальностям по профессиям: 

❖ Обязательная стажировка по специальности; 

❖ Два диплома-диплом средней школы и свидетельство о 

профессиональной квалификации. 

Проблемы системы образования Болгарии не полностью определены и 

тщательно проанализированы, а негативные последствия этого углубляются. 

Большинство из этих проблем, вызванных внешними факторами окружающей 

среды и / или внутренними факторами системы образования, создают препятствия 

для достижения эффективности школьного образования. Они решаются медленно, 

несмотря на усилия по улучшению условий функционирования системы (гибкий 

механизм финансирования, улучшается инфраструктура, повышение заработной 

плат, дополнительные вознаграждения преподавателей, возможности для участия 

в европейских программах и проектах, стимулирование инновационной практики 

в школах и т. д.). Негативные последствия давно накопленных и нерешенных 

проблем выражаются главным образом в неудовлетворительных результатах 

функционирования формальной системы образования, основным направлением 

которой является организация и обеспечение равного доступа к качественному 

образованию детей и молодежи от дошкольного до высшего образования. Низкий 

уровень - это не только функциональная неграмотности студентов, но и базовая 

неграмотность среди одной части учащихся и среди всего населения. Проблем 

много, потому что образование - сложная система, на которую влияет 

расходящееся действие совокупности факторов, но образование всегда остается во 

времени с решающим для будущего человеческого капитала и общего социально-
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экономического развития страны. Здесь рассматриваются только некоторые 

социально значимые и актуальные проблемы образования и возможности их 

решения. 

Выставка проблематики структурирована по нескольким темам, подчеркивая 

некоторые важные проблемы системы образования: 

➢ Неравный доступ к качественному образованию создает серьезные 

риски для формирования адекватного человеческого капитала и поддержания 

конкурентоспособной экономики; 

➢ Болгарская система образования отличается высокой степенью 

стратификации и кластеризации студентов в соответствии с их характеристиками: 

гендерной принадлежности, этническим происхождением и социально-

культурным статусом, что обычно связано с большими различиями в 

индивидуальных достижениях и низкими средними уровнями достигнутых 

результатов (результаты Пизы); 

➢ Качество школьного образования, оцениваемое по критериям и по 

результатам программы международной оценки студентов (Пиза), является 

неудовлетворительным и в пяти проведенных на сегодняшний день этапах 

программы, в которых участвуют болгарские студенты и создает предпосылки для 

углубления образовательного неравенства; 

➢ Преждевременный уход из школы до окончания средней школы 

остается одной из самых серьезных сложных задач для болгарской системы 

образования; 

➢ Охват детей и молодых людей в системе образования недостаточно для 

обеспечения качественного образования для всех; 

➢ Занятость выпускников среднего профессионального образования от 1 

до 3 лет после окончания учебы низкая, и является признаком расхождения с 

реальными потребностями рынка труда. 

Тревожно высокий уровень экономической бездеятельности среди молодых 
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людей с более низким образовательным статусом-63,7% молодых людей, которые 

покинули систему образования до окончания начального образования, и 41% из 

тех, кто имеет базовое образование, не работают и не ищут работу. Для сравнения, 

доля экономически неактивных лиц среди выпускников среднего 

профессионального образования значительно ниже -12%. 

На практике 53,7% всех экономически неактивных молодых людей (15-34 

лет) в стране не имеют завершенного среднего образования. 

В Болгарии не применяется целенаправленный системный подход в 

отношении: 

 (1) оценки потребностей и прогнозирования навыков, 

(2) Планирование и применение гибких механизмов и инструментов для их 

развития посредством образовательного процесса и  

(3) оценки обладающих навыков и их применимости немедленного после 

завершение школы. 

Болгарская система формирования навыков занимает 23-е место в 

европейском индексе навыков 2018 года., поскольку производительность в 

отношении развития навыков относительно слаба (значение индекса 38), а с точки 

зрения активизации навыков для кредитов страны предпоследнее 27-е место со 

значением индекса 11 (из 100). Низкий потенциал для активизации навыков 

обусловлен неблагоприятными значениями обоих наблюдаемых показателей, 

измеряющих переход от образования к занятости. Болгарская система образования 

отличается высокой степенью стратификации и кластеризации учащихся в 

соответствии с их характеристиками, что обычно связано с большими различиями 

в индивидуальных достижениях и низким средним уровнем достигнутых 

результатов школьное образование в Болгарии это характеризуется значительной 

социальной и академической сегрегацией, измеренной двумя традиционными 
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индикаторами: индексом различия и индексом изоляции. 

 

Возьмем пример из –за рубежа - профессиональное обучение в Германии: 

Немецкая система образования является пятиступенчатой и довольно 

тщательно организованной, но стремится к тому, чтобы каждый зрелый человек 

имел профессию. Вторая степень немецкого образования включает в себя высшее 

или профессиональное образование. Существует также третья форма-сокращенная 

средняя школа, которая заканчивается в 10 классе. Все три формы заканчиваются 

матурой и дают доступ к университету. Профессиональные гимназии в Германии 

называются Фахобершуленом. Существуют Фахобершулен по технологиям, 

деловому администрированию, пищевой промышленности, социальной 

деятельности. Обучение в них объединяет теоретическую подготовку и 

практическое обучение в ряде компаний. После окончания школы немцы могут 

продолжать следовать или начать обучение по профессии, которую они выбрали, 

если она не требует степени высшего образования. В Германии почти 4,000 

профессии, которые могут быть осуществлены после завершения 2-х или 3-х 

летнего образования в профессиональной средней школе. Таковы ряд технических 

профессий, а также профессии медсестер, санитаров, воспитателей детей в детских 

садах и яслях. 

Что такое дуальное обучение? 

Профессиональное обучение играет ключевую роль в системе образования 

дуэтов. В Швейцарии и Германии более 70% выпускников начального образования 

выбирают систему дуальной профессиональной подготовки, которая идеально 

готовит молодежь к рабочей среде. Несомненно, Германия - это страна, в которой 

система дуального обучения не только достигает наибольших результатов, но и 

может быть описана как самая крупная, потому что она обслуживает более двух 

третей выпускников каждый год - 2,4 млн. чел. Немецкие школьники проводят от 

двух до четырех лет в дуальных программах. Специфичным для системы является 
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узкое профилирование - когда-то поступившие в дуальную форму обучения, 

большинство общеобразовательных предметов выпадают, а преподавание делает 

ставку на теорию в школе (1-2 дня в неделю) и на практическую работу (3-4 дня в 

неделю) на месте в компании. Профессии, по которым могут обучать студентов, не 

только технические, но и административные, а федеральное правительство 

одобрило список из более чем 350, в котором может быть предложено обучение. 

Успешное завершение программ гарантирует получение сертификата от 

отраслевых камер соответствующей области, которая высоко ценится будущими 

работодателями. Результаты свидетельствуют о том, что экономика Германии по-

прежнему остается одной из самых сильных в мире, а безработица среди молодежи-

одной из самых низких в Европе (в среднем 7% при 20% для ЕС и 23% для 

Болгарии). 

Введение дуального обучения в Болгарии 

На данный момент три зарубежных проекта-швейцарские, немецкие и 

австрийские, имеют стремление внедрить пилотно лучшие практики из других 

стран в нескольких школах по всей Болгарии. По проекту ДОМИНО болгарско-

швейцарской программы сотрудничества несколько профессиональных школ уже 

приняли участие в обучении по швейцарской модели. Студенты профессиональной 

гимназии по пищевым технологиям в Софии и профессиональной гимназии "Иван 

Хаджиенов" в Казанлыке впервые в 2015 году начали дуальное обучение в двух 

профессиях швейцарской модели. В 2017 году проект ДОМИНО еще охватил 14 

профессиональных средних школ в стране. Школы, участвующие в программе, 

специализируются на технологиях, туризме, пищевой промышленности, 

транспорте и одежде. 

К 2019 году, когда проект закончился, ДОМИНО охватить не менее 1200 

студентов, 15 профессиональных школ, а также по меньшей мере десять 

профессий. В рамках проекта разработаны новые учебные планы и программы, 

обучаются преподаватели и наставники, а также эксперты по дуальному 
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образованию. 

Что делает дуальную систему более особенной, чем уже существующее 

профессиональное образование? 

Основные различия заключаются в том, что в дуальной форме обучения 

ответственность за качество предлагаемого профессионального образования 

делится между компаниями и школами, а также за то, что студенты получают 

вознаграждение за свою работу. Идея этого типа обучения заключается в том, 

чтобы предприятия и школы вступали в гораздо более тесный контакт. Цель новой 

системы-улучшить качество образования в профессиональных средних школах и 

создать новое представление об их репутации. За последние 10 лет число учащихся 

в бывших техникумах резко сократилось, а общая проблема болгарской системы 

образования со старением преподавателей в значительной степени влияет на 

профессиональные средние школы. В то же время ряд компаний в секторе 

производства, металлургии и транспорта имеют дефицит кадров. В этом 

направлении введение дуального обучения может положительно повлиять на 

болгарскую экономику. Конечно, даже если пилотные проекты будут успешными, 

потребуются годы, чтобы их массово охватили предприятия. Но при правильных 

условиях практика из-за рубежа может вдохнуть новую жизнь в профессиональные 

гимназии, привести к адаптации своих программ к современным технологиям и 

потребностям отрасли и предложить адекватную альтернативу языковым и 

математическим школам. 
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Кулинич О.А.,  

заступник директора з навчально-методичної роботи 

Державного навчального закладу «Запорізьке вище  

професійне училище» (м. Запоріжжя) 

 

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ВЕКТОР 

Цифрова трансформація та тема цифрових компетентностей набувають все 

більш потужних рис в політиці та діях Європейського Союзу, а відтак і в Україні, 

подальший розвиток якої бачимо у тісній співпраці, спільних прагненнях з ЄС, 

світовою прогресивною спільнотою.  

Безумовно, саме наслідки Covid-19 пришвидшили ці процеси, спричинили 

кардинальний вплив на життя людей і бізнесу та варіанти адаптації до нової 

реальності.СатьяНаделла, головний виконавчий директор Microsoft, описав 

вплив Covid-19 на впровадження та вдосконалення технологій, так: «за два місяці 

ми побачили цифрову трансформацію на два роки». Незалежні дослідження, 

проведені McKinsey та KPMG, показали, що принаймні 80-85 % керівників 

світового бізнесу вважають, щопандемія пришвидшила цифрові перетворення, а 

30 % визнає, що процес переведення в цифру операційної діяльності не просто 

пришвидшився, а переніс їхна роки вперед.Від 77 до 88 % респондентів в Україні 

та у світі заявляють, що йнадалі розбудовуватимуть інструменти цифрової 

співпраці й комунікацій, впроваджені внаслідок пандемії[1, 2]. Вже сьогодні 

представники бізнесу гостро відчувають недостатню навченість кадрів 

цифровим навичкам.Приблизно 35 % респондентів дослідження 

McKinseyзаявили, що їм знадобиться більше працівників, кваліфікованих в 

галузі автоматизації, штучного інтелекту та робототехніки [1].Отже, цифрова 

компетентність стає частиною основного набору компетентностей для 

представників робочої сили в нових умовах. Відтак, вона повинна стати 
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невід’ємною частиною навчальних програм, компонентом та форматом 

навчальних середовищ закладів професійної освіти. 

Окрім забезпечення молоді відповідним набором компетентностей, заклад 

професійної освіти може відігравати ключову роль у забезпеченні постійного 

навчання дорослих, підтримці кар’єрних шляхів та працевлаштуванні. 

Отже,необхідні кроки в напрямку цифрового розвитку закладу професійної освіти, 

забезпечення рівня цифрової компетентності випускників не нижче базового рівня. 

Розглянемо деякі Європейські стратегічні рішення для забезпечення 

цифрової трансформації, розвитку цифрових компетентностей, які дозволять 

розробити національну стратегію цифрової трансформації, забезпечать 

цифровий розвиток і професійній освіті України.  

Серед пріоритетів Європейської комісії на 2019-2024 рік, зазначимо 

напрямок «Європа, придатна для цифрової ери» (AEuropefitforthedigitalage), 

реалізація якого здійснюється за допомогою «Європейської цифрової стратегії» 

(TheEuropeanDigitalStrategy). В рамках реалізації цих концептуальних засад, 9 

березня 2021 року Комісія представила «Цифровий компас», бачення та шляхи 

цифрової трансформації Європи до 2030 року «2030 Digital Compass: the 

European way for the Digital Decade» [3].  

В рамках розбудови Європейського освітнього простору, 18 лютого 2021 

року Рада ЄС затвердила «Резолюціюпро стратегічні рамки європейського 

співробітництва в галузі освіти та професійної підготовки щодо Європейського 

освітнього простору та за його межами (2021-2030)» (Council Resolution on 

astrategic frame work for European cooperationin educationan dtraining to wards the 

European Education Areaand beyond (2021-2030)), серед стратегічних пріоритетів 

якої зазначено цифровий перехід (цифрову трансформацію)[4]. 

Про необхідність цифровізації професійної освіти як рушійної сили для 

інноваційних перетворень, фактору зростання привабливості професійної освіти 

йде мова і у Рекомендаціях Ради Європи від 24 листопада 2020 року щодо 
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професійної освіти та професійної підготовки (ПТО) для стійкої 

конкурентоспроможності, соціальної справедливості та стійкості [5]. 

У нещодавно опублікованій доповіді «Інновації та цифровізація 

представлено: звіт робочої групи ET2020 з професійної освіти та навчання», два 

бачення і точки зору та 8 поглядів, а також найкращі практики з усієї Європи, які 

мають на меті показати, як інновації та цифровізація сприяють якісній 

професійній освіті в нових умовах [6] 

Сприяти впровадженню цифрових освітніх технологій та набуттю 

цифрових компетентностей з метою покращення викладання, навчання на всіх 

рівнях освіти, а також з метою забезпечення навчання впродовж життя, 

закликаютьвисновки Ради Європи щодо цифрової освіти в Європейських 

освітніх спільнотах «Councilconclusionsondigital educationin Europe’sknowledg 

esocieties», оприлюднені 01 грудня 2020 року [7]. 

10 грудня 2020 року відбувся Третій Європейський саміт з питань освіти,на 

якому було розглянуто бачення Комісії відносно створення європейського 

освітнього простору до 2025 року та узгоджені наміри реалізувати План дій з 

цифровізації освіти на 2021-2027 роки (Digital Education Action Plan 2021-2027 

Resetting educationand training for the digitalage) [8, 9]. 

До процесу цифрової трансформації, розвитку цифрових компетентностей 

долучаються і неурядові об’єднання, як наприклад загальноєвропейська 

спільнота «ALLDIGITAL». 06 травня 2021 року цією організацією було 

представлено нову версію «Цифрового маніфесту», який має на меті підтримати 

діалог та співпрацю для забезпечення цифрового майбутнього Європи [10]. 

Україна перебуває на переломному етапі цифрових трансформацій. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року № 167-р 

схвалено Концепціюрозвитку цифрових компетентностей, реалізація якої дасть 

змогу прискорити процеси цифрової трансформації в Україні. Зазначимо, що 

національні стратегії з розвитку цифрових компетентностей та цифрової 



Секція 4 Зарубіжний досвід розвитку науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти 
 

296 
 

трансформації в країнах ЄС вважаються документами політики найвищого 

рівня, які встановлюють основні цілі розвитку цифрових навичок та 

компетентностей, визначають необхідні ресурси для їхньої реалізації. 

Європейська Комісія рекомендує всім країнам-членам ЄС та сусіднім 

державам прийняти національні стратегії з розвитку цифрових навичок та 

компетентностей.Аналітичний документ «Керівництво для розробки 

Національної стратегії розвитку цифрових навичок і компетентностей в Україні 

відповідно до європейського досвіду»,презентований 27 квітня 2021 

року,дозволяє узагальнити європейський досвід з розробки стратегій на кращих 

європейських практиках та містить набір кроків і рекомендацій для розробки 

та впровадження Національної стратегії розвитку цифрових навичок і 

компетентностей в Україні[11]. 

Професійна освіта України, як і освітня система в цілому, поки не мають 

системного бачення цифрового перетворення, програмного документу, який 

забезпечив би цифрову трансформацію та розвиток кожного закладу освіти. Але 

позитивна динаміка в цьому напрямку явно простежується. Нещодавно 

представлено для громадського обговорення український аналог Європейської 

Рамки цифрової компетентності (DigComp) – «Опис рамки цифрової 

компетентності для громадян України»[12], розроблено проєкт«Опису цифрової 

компетентності педагогічного працівника».Міністерство освіти і науки, разом із 

Мінцифри, готує запуск окремої версії цифрограму для вчителів, який допоможе 

педагогам об'єктивно оцінити власний рівень цифрової компетентності. 

20 квітня 2021 рокуЄвропейський освітній фонду партнерстві з 

Об’єднаним дослідницьким центром Європейської Комісії, у тісній співпраці з 

Міністерством освіти і науки та Міністерством цифрової трансформації України 

запустив пілотний проєкт «SELFIE» (саморефлексія щодо ефективного навчання 

шляхом сприяння використанню інноваційних освітніх технологій) - це 

безкоштовний сучасний інструмент, призначений допомогти закладам освіти 
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впровадити цифрові технології у освітній процес. Всього в проєктіберуть участь 

90 закладів освіти, з яких 30 - це закладиП(ПТ)О з 10 регіонів України.  

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» 

вже мав нагоду переконатися в дієвості та ефективності цього інструменту: з 25 

січня до 14 лютого 2021 року колектив та здобувачі освіти пройшли опитування 

SELFIE, отримавши інтерактивний звіт, на підставі якого формується план 

цифрового розвитку закладу. Серед пріоритетних напрямків плану, розвиток не 

лише цифрової компетентності педагогічних працівників, а й системні кроки в 

напрямку забезпечення рівня цифрової компетентності випускників не нижче 

базового рівня. 
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ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

В умовах реформування освіти в контексті розвитку глобального ринку 

освітніх послуг України й зарубіжних країн все більшого значення набуває 

конкурентоспроможність освітнього закладу. Вона є одним із критеріїв якості 

надання послуг закладами всіх освітніх рівнів: дошкільного, загального 

середнього, фахового передвишого та вищого. 

Під інформаційною системою в освіті найчастіше розуміється 

автоматизована навчальна система, «узгоджена сукупність навчальних 

матеріалів, засобів їх розробки, зберігання, передачі і доступу до них, призначена 

для цілей навчання і заснована на використанні сучасних інформаційних 

технологій» [2, с. 91].Освітні системи можуть створюватися як длявнутрішнього 

використання в закладі освіти та його структурних підрозділах, так і в більших 

масштабах, якщо система створена в результаті консорціуму освітніх закладів, 

для потреб певної спеціальності чи спеціалізації.  

Можлива розробка освітніх систем експертами корпоративного сегменту 

для замовників (освітніх закладів, громадських організації тощо). Прикладом 

такої системи є перша в Україні бізнес-симуляція ViAL+. Створена експертами 

Компанії інтелектуальних технологій під науковим керівництвом доцента КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана, вона активно використовується як 

середовищенавчальних занять школярів, виробничої практики студентства, 

всеукраїнських бізнес-турнірів з міжнародною участю та тренінгів з управління 

компанією для всіх бажаючих. 
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У світовому освітньому просторі активно впроваджується культура 

використання автоматизованих систем у закладах освіти. Ця культура твориться 

й вивчається у контексті введення автоматизованих систем у навчальний процес. 

Освітня система має бути адаптованою до сприйняття нових технологій 

настільки, щоб не виникала проблема нераціонального інвестування ресурсів у 

застарілі програми, не здатні розкрити їхній потенціал повністю. Необхідні 

освітні стратегії, які дозволять країнам, що лише упроваджують інтерактивні 

технології в освітній процес, не лише йти за досвідом розвинених держав, а й 

виходити із власних потреб у прогресі освіти [4]. 

Тім Мазароль, Пітер Хозі та СамантаЯкобз дослідили використання 

інформаційних систем і технологій як джерела конкурентної переваги в 

маркетингу міжнародної освіти на прикладі 315 закладів вищої освіти 5 країн 

(Австралії, Нової Зеландії, Сполучених Штатів Америки, Канади й 

Великобританії). 75% їхніх респондентів вказали, що професійно займаються 

освітою понад 10 років,активно упроваджують інформаційні освітні системи у 

тих закладах освіти, де вони працюють. Представники групи опитаних з 

високими успіхами конкурентоспроможності в цілому застосовують освітні 

інтерактивні системи з урахуванням особливостей іміджу освітнього закладу; 

профілю ринку освітніх послуг; обсягу навчальних курсів, що пропонуються; 

фінансових потужностей ЗВО [5]. 

Характеризуючи використання інформаційних освітніх систем у закладах 

вищої освіти Сполучених Штатів Америки, Вільям Мессі і Роберт Земски 

підкреслюють гнучкість і варіативність вибору системи під потреби кожного 

освітнього закладу [6]. Актуальність і необхідність застосування ІКТ визнані як 

на загальнодержавному рівні, так і на рівні освітніх установ кожного штату. 

Перш за все церобиться для підвищення академічної продуктивності як одного з 

чинників конкурентоспроможності ЗВО для студентів. Інформаційні системи 

поступово замінюють традиційні технології навчання, які потребують великої 
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кількості зусиль для засвоєння матеріалу, при цьому дозволяючи досягати тієї ж 

ефективності з меншими затратами часу і праці. 

Конкурентні переваги закладу освіти, який активно впроваджує 

інформаційні системи й технології, на думку зазначених вище авторів, є такими: 

1. Безперешкодний доступ до великих обсягів інформації, завдяки чому 

навчальний процес у цілому спрощується. Зокрема, стають непотрібними такі 

глобальні «інвестиції» академічного часу, кількості занять, фінансування для 

початкової підготовки студента. 

2. Можливість для викладачів ураховувати індивідуальні цілі навчання 

кожного студента (а значить, зробити це навчання особистісно орієнтованим), 

добирати найбільш ефективні стилі навчання, розвивати компетентності 

студентства. Навчання стає максимально зручним для всіх учасників освітнього 

процесу, не залежить від місця й часу проведення академічного заняття [6]. 

3. Аналізуючи американський досвід підвищення конкурентоспроможності 

освітнього закладу за рахунок використання інформаційних систем, можна 

провести паралель з досвідом українських економічних ЗВО. Використання 

спеціалізованих програм, бізнес-симуляторів, дозволяє реалізувати обидва 

описані вище пункти. 

4. Інтерфейс навчальної програми, бізнес-симуляції, включає в себе базові 

поняття про структуру підприємства й особливості виробничих процесів, ринок 

та закони його функціонування, глобальне економічне середовище. У процесі 

прикладної діяльності учень чи студент освоює ці поняття або ж учиться 

інтегрувати їх на практиці. У результаті цього молода людина стає 

конкурентоспроможним носієм теоретичних і прикладних знань на тому 

освітньому рівні, на якому вона знаходиться,  що, у свою чергу, підвищує 

конкурентоспроможність закладу освіти як такого, що надає клієнту (тому, хто 

навчається) освітні послуги високого рівня. 

5. Бізнес-симуляції дозволяють інтегрувати програму прикладної підготовки 

і під індивідуальні цілі навчання (завдяки функції комплексного автоматичного 
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рейтингу), і під різні форми навчального процесу (індивідуальна чи командна 

участь; практика, бізнес-змагання, діагностика бізнес-компетентностей тощо). 

6. Навчання за допомогою інформаційних освітніх систем використовується 

не лише у процесі набуття фаху, а й для подальшого підвищення професійного 

рівня уже працюючих фахівців. Тож, інтегруючи такі технології у власну 

практику, заклад освіти підвищує свою конкурентоспроможність за рахунок 

відповідності рівня підготовки студентів критеріям роботодавців. 

7. Зокрема, бізнес-симуляція «Управління залізничним транспортом», 

розроблена експертами британської компанії BusinessTodayInternational, 

використовувалася в сертифікованому розробником Корпоративному 

університеті [1, с.46]. Завдяки цьому формувалася ціла низка відповідних 

компетентностей учасників симулятора 

Освітні інформаційні системи, зокрема бізнес-симуляції, можуть 

запропонувати одразу декілька інструментів для процесного контролю якості 

освітніх послуг. Серед них: 

• діагностика розвитку особистісних і ділових компетентностей учасника 

через виконання прикладних завдань системи; 

• виробнича практика у програмі-симуляторі, під час якої керівник 

оперативно спостерігає за діями кожного практиканта, за необхідності направляє 

й коригує їх; 

• змагальні технології, за допомогою яких можливо оцінювати якість 

підготовки учасника в живому конкурентному середовищі; 

• відпрацювання набутих теоретичних знань у процесі змодельованої 

прикладної діяльності. Практична підготовка в симуляції за такого підходу є 

результативним доповненням теоретичної. 

Таким чином, у недалекому майбутньому інформаційні технології стануть 

найбільш доступними шляхами освіти й самоосвіти для тих, хто не буде 
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достатньо платоспроможним для навчання «facetoface». І потенціалу таких 

технологій для цього цілком вистачить. 

Глобальний ринок освітніх послуг характеризується високою 

динамічністю стандартів та високою адаптованістю змісту теоретичних знань до 

завдань практичної трудової діяльності. Лише відповідність двом зазначеним 

вище критеріям робить державний чи приватний заклад освіти повністю 

конкурентоспроможним. Найефективніший шлях до цього — упровадження 

інформаційних освітніх систем, які, з одного боку, спрощують процес навчання 

технічно, з іншого - дозволяють максимально адаптувати його до особливостей 

тих, хто навчається, будь-яких темпів і графіку освітнього процесу. 

Застосування інтерактивних інформаційних технологій в освіті має 

здійснюватися з урахуванням як змісту навчальної програми та вимог ринку 

праці в певній галузі, так і рівня розвитку прикладних компетентностей, потреб 

усіх суб’єктів освітнього процесу. Лише таким чином буде досягнута 

максимальна ефективність використання інформаційних систем як інструменту 

підвищення конкурентоспроможності закладу освіти. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

ТУРЕЧЧИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

В умовах Болонського процесу й інтеграції вітчизняної вищої школи в 

європейський освітній простір в останні роки все більше уваги приділяється 

системному підходу до вивчення особливостей педагогічної освіти розвинених 

країн і, зокрема, Республіки Туреччина. Турецький уряд як першорядне завдання 

економіко-соціального розвитку суспільства висуває створення незалежної та 

гнучкої системи вищої освіти, що забезпечує високу якість підготовки фахівців 

у різних сферах науки, освіти, культури та соціального життя[1, с. 3]. 

Паралельно швидким змінам у турецькому суспільстві, як і в інших 

країнах, відбулися деякі зміни у цілях функціонування освіти. Починаючи з 

1970-х років, Турецька Республіка зробила багато кроків для підвищення якості 

освіти, таких як покладання відповідальності за педагогічну освіту на 

університети та введення восьмирічної обов'язкової освіти.Зокрема, у 1980-х та 

1990-х роках у світі існували дві тенденції, які впливали на освітню 

політику.Першою була поява нового набору економічних умов, пов'язаних із 

значним збільшенням глобальної конкуренції, з якою стикалися раніше відносно 

добре захищені національні економіки... В освіті – зміни, спричинені 

глобалізацією, через різні канали та механізми, як реформи структур, способів 

фінансування, адміністрування та курікулуму.  

Це був рух неоліберальної економічної політики в кількох країнах, що 

призвело до скорочення «державних витрат та максимізації економічних вигод 

від витрат на освіту шляхом підвищення її ефективності та спрямування її цілей 
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на економічні, а не соціальні чи культурні цілі». Другою тенденцією стала низка 

фундаментальних освітніх реформ, серед яких зміни в структурі та змісті 

педагогічної освіти, як правило, були частиною цих реформ. Жорсткість та 

контроль політики реформування педагогічної освіти, що відповідає 

гегемоністській ідеології глобалізації також може бути способом створити 

ілюзію організації та визначеності в світі, який стає більш невизначеним, коли 

межі відкриваються та зникають (Guven, 2008).У результаті цих кроків, як і в 

більшості країн, наявність ефективних, якісних та успішних вчителівутурецьких 

школах стали важливою та актуальною проблемою, оскільки вони застосовують 

освітню політику, впливають на неї результатами власноїдіяльності та 

відповідають за виховання продуктивних людей у суспільстві [3, с. 79]. 

На основі освітніх керівних принципів та цілей освітніх систем членів ЄС, 

Союз наголошує, що економічне зростання залежить від наявності вищих 

кваліфікацій серед робочої сили, а покращення якості рівня освіти є найкращим 

способом покращення навичок робочої сили. Тому ЄС закликав країни-члени 

забезпечити щоб їхні шкільні системи відповідали високим стандартам якості 

навчання, підвищували освітні можливості на всіх рівнях, дозволяли молоді йти 

гнучкими навчальними шляхами та переконались, що система освіти відповідає 

потребам ринку праці. Крім того, як частина орієнтирів Лісабонської програми 

ЄС, ЄС встановив конкретні освітні цілі для своїх держав-членів: до 2010 року 

85% молодих людей повинні мати повну середню освіту (MONE, 2004)[3, с. 83]. 

Метою статті є з’ясуванняперспектив розвитку педагогічної освіти 

Туреччинив умовах глобалізації. Зазначимо, що основна зміна в системі вищої 

освіти відбуласяу 1981 р., із запровадженням«уніфікованої» вищої освіти, яка 

об'єднала всі академії та заклади підготовки вчителів, які були адміністративно 

та академічно приєднані до Міністерстваосвіти, і дераніше відбувалася 

підготовка / навчання вчителів–в університети. Відповідно, передбачалося, що 

такі проблеми, як якістьосвіти, якість та кількість персоналу тощо можна легко 

вирішити. Однак, «у результаті цього об'єднання та збільшення кількості 



Секція 4 Зарубіжний досвід розвитку науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти 
 

307 
 

вступників, факультетипотерпали від нестачі матеріальних приміщень, 

обладнання, викладацького складу тощо. Для заповнення прогалин факультету, 

багато викладачів коледжів природничих наук були переведеніна факультети 

освіти»(Guven, 2008; OECР, 2005).Сьогодні у Туреччині Рада вищої освіти 

(theHigherEducationCouncil, HEC) визначає вимоги для сприяння академічному 

персоналу та стандартам для університетських ступенів; детально визначає 

структуру програм педагогічної освіти, що призводять до отримання статусу 

кваліфікованого вчителя. Тривалість кожної програми, кількість заліків, назви 

курсів та їх короткий зміст, які становлять програму підготовки вчителів, плюс 

кваліфікація, до якої веде програма, закладені HEC».  

HEC реструктуризувала усі програми підготовки вчителів, які в даний час 

існують в Туреччині і продовжує розробляти та модифікувати їх у міру 

необхідності з метою вступу до ЄС. З тією ж метою країна намагається 

підготувати свою систему педагогічної освіти до освітніх стандартів ЄС. Отже, 

університети організовують конгреси з метою збагачення та вдосконалення 

педагогічної освіти. Міністерство національної освіти надає стипендії 

студентам, які розміщуються у підрозділах педагогічної освіти, щоб забезпечити 

їхкваліфікований внесок у педагогічну професію та подальшу роботу щодо 

покращення економічного та соціального статусу вчителів (Guncer, 1998) [3, 

с. 81]. 

Одна з останніх суттєвих змін відбулася в турецькій педагогічній освіті у 

1999 р. У рамках їх чотирирічної програми підготовки до університету студенти 

– майбутні вчителі провели два тижні в школах, протягом яких вони повинні 

були викладати чотири уроки. Це був єдиний шкільний досвід, який вони 

отримали до отримання сертифіката для викладання. Педагогічна практика була 

зазвичайчастиною або наприкінці або чотирирічної програми, або інтенсивної 

шестимісячної сертифікаційної програми курсів «педагогічного формування» в 

університеті. Більшість учителів-наставників були «толерантними» до 

вторгнення цих незнайомих людей (6–10 студентів на одного наставника) у їхні 
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класи протягом короткого періоду часу. Однак, якщо студент–майбутній вчитель 

з якихось причин не порозумівся з наставником, його спроби практикувати 

викладацьку діяльність зводилися нанівець[3, с. 81–82]. Ці реформи навчальних 

програм покликані покращити підготовку студентів для зростаючої економіки 

знань та навчання впродовж усього життя  івідображають подібні зміни у 

програмах педагогічної освіти вчителів у багатьох країнах ОЕСР та ЄС, зокрема 

Німеччині, Норвегії та Швеції. Цілі реформи педагогічної освіти як невід'ємні 

частини більш широкого економічного та соціального розвитку були 

заявленіцілями Туреччини, а також ЄС, до якого Туреччина прагне приєднатися, 

за підтримки Стратегії допомоги країнам Світового банку [2, с. 9]. 

Тим часом освітніорганизрозуміли, щонаціональнапрограма 

підготовкивчителянедостатньопідготуваласвоїхнайманих вчителів (Guncer, 

1998). Отже,«теоретично» та / або «офіційно» школи не надавали б можливість 

ново найманому вчителю нести повну відповідальність за будь-який окремий 

клас. Коженновий вчитель повинен був би пройти рік стажування з нижчою 

оплатою та зі зменшеним розміром класу. Крім того, у 

новонайманогопрацівникаможе бути учитель-наставник, який будеспостерігати 

за ним,консультувати та допомагати у розвитку його навичок викладання. Ідея 

чи спосіб привчити новонайманих учителів до шкільної системи на першому 

році досвіду роботи в школі під наглядом вчителя не спрацювала через браку 

чителів у школах. Тому новівчител іопинилися у боротьб із цією системою 

«навчання на робочому місці» («learnon-thejob»). 

Як наслідок, у 1999 році, після чотирьох років навчання та консультацій з 

турецькими та міжнародними викладачами у рамках програми Світового банку, 

HEC наказала змінити педагогічну освіту у всіх університетах Туреччини. 

Відповідно до цих норм майбутні вчителі не могли отримати викладацьку 

ліцензію з таким невеликим досвідом роботи в класі. Нарешті стала зрозумілою 

важливість партнерства університет-школа. На основі змін університетські 

факультети повинні встановити контакт зі школами, наставниками та 
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студентами-вчителямиу школах. Студенти–майбутні вчителі повинні працювати 

із вчителями-наставниками, під наглядом викладачів з університету на своїх 

місцях робот ипринаймні один день на тижденьпротягом року. У той же час 

студентипо винніотримати 36 семестрово-кредитних послідовностей курсів 

формування вчителів. Крім того, важливі зміни були внесені в програми 

підготовки вчителіву 2006 році, які є континуумом деяких нововведень нової 

системи, що існує з 1998–1999 навчального року.  

Примітно, що у деяких державних школах не вистачало вчителів для 

викладання різних дисциплін. Щороку, близько 1300000 дітей вступають до 

початкової школи, і попит на освіту демонструє тенденцію дозбільшення. Це 

спричинило значний тиск на національну освітню систему, щоб задовольнити 

цей попит. Переповнені класи, нестача вчителів, а також неадекватний розподіл 

навчальних ресурсів – це лише декілька питань. «Раптові та масові міграції із 

сільської місцевості до міських районів, зі сходу на захід та від менш розвинених 

регіонів до більш індустріальних районівще більше ускладнили для Міністерства 

освіти (MOE) планування своїх освітніх закладів.Деякі сільські школи були 

закриті, бо учнів не залишилось; натомість в інших –більше 80–100 учнів повинні 

були проходити навчання в інтегрованих аудиторіях з трьома або п’ятьма 

класами, що поділяли одну кімнату та одного вчителя»(Akarsu, 2000)[3, с. 83]. 

Для сприяння гармонізації освітньої системи Туреччини з системами країн 

ЄСпри Міністерстві освіти було створено бюро ЄС з метою надання громадянам 

Туреччини та їх дітям найкращих освітніх послуг,покращення обміну освітньою 

інформацією між країнами ЄС та Туреччиною(MoNE, 2008).Програма 

педагогічної освіти 1999 року стала результатом співпраці вчителів турецької 

мови, викладачів ЗВО та західних консультантів. Ця програма була наближена 

до західної моделі, яка вимагає іншої ролі як наставників, так і університетських 

керівників програм. Це адекватно описано в путівнику, якийчітко окреслює 

діяльність, компетентності, нові ролі та обов'язки університетських викладачів, 
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шкіл, університетів, наставників та студентів-майбутніх учителів (Koc, 1998)[3, 

с. 84]. 

Висновки. Таким чином, здійснений аналіз фахової педагогічної 

літератури засвідчив, що немає однозначної відповіді на те, яким чином 

глобалізація вплинула на перспективи реформування педагогічної освіти щодо 

процесів викладання, навчання та навчальних програм. Однак, з’ясовано, щодля 

того, щоб відповідати на виклики європейської інтеграції таглобалізації; у 

турецькій педагогічній освіті необхідно було покращувати якістьпідготовки 

вчителівдля зростаючої економіки знань та навчання впродовж усього 

життя(покладання відповідальності за педагогічну освіту на університети; 

введення восьмирічної обов'язкової освіти; зміни в структурі та змісті 

педагогічної освіти; визнання важливості партнерства університет-школа); 

створити систему акредитацію факультетів освіти та програм підготовки 

вчителів, з тим, щоб забезпечити вищі навички серед випускників програм 

педагогічної освіти, які зможуть функціонувати у дедалі складнішому і 

конкурентоспроможному ринку праці. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  ЯК БАЗОВОГО 

ЕЛЕМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

  

У глобалізованому світі освіта не може вважатись якісною без вміння 

мобілізувати свій особистісний потенціал на вирішення різних професійних 

завдань, у тому числі, а у сучасному житті в першу чергу, екологічних. 

Пріоритетність екологічної освіти сприяє поширенню екологізації освіти 

вцілому в розумінні проникнення екологічних ідей, понять і принципів у інші 

навчальні дисципліни, а також у підготовці екологічно обізнаних фахівців 

різного профілю, оскільки виклики навколишнього середовища все більше 

набувають дедалі глобального і загрозливогохарактеру. Це у свою чергу надає 

компетентностям з охорони навколишнього середовища трансдисциплінарного 

формату, що й зумовлює необхідність набуття та розвитку екологічної 

компетентності учасників освітнього процесу на всіх рівняхяк основи виховання 

особистості, здатної формувати своє майбутнє як базовий елемент соціальної 

еволюції та відповідальності. 

 Адже випереджувальний і інтегральний характер знаньз екології, їх 

всеосяжна спрямованість на задоволення життєвих потреб людинивимагає 

формування у кожного жителя планети здатності до щоденного вирішення 

екологічних проблемних ситуаційне залежно відвіку, професійного вибору, 

освіти і соціальної ролі. Критичною умовою цього процесує контроль над 

системною динамікою суспільства й довкілля[1].Розглянемо постійно зростаючу 

необхідність формування трансдисциплінарної екологічної компетентності як 

базового елементу соціальної еволюції та відповідальності на прикладі основних 
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ідей деяких доповідей науковціввідомому Римському клубу. Вчені світу на 

прохання клубу особливу увагу приділяють проблемам, пов’язаним ізнинішніми 

й майбутніми суперечностями в системах «суспільство – природа» і «людина – 

суспільство».Оскільки дедалі все більше стає помітним вплив на природу 

людської діяльності, ступінь і наслідки якої важко оцінити, очевидно, що 

зростання людської активності набагато значніше, ніж просте зростання числа 

людей. Встановлено, що людська діяльність зростає в 15-20-кратних розмірах, і 

так буде продовжуватися, якщо люди самі рішуче не змінять спосіб життя заради 

споживання або поки їх щось чи хтось до цього  не спонукає. Прикладом такого 

спонукального приводу до глобальної трансформації людської діяльності може 

слугувати, наприклад, поширення вірусів і захворювань, подібних до COWID-

19. Виходячи із дослідженьта висновків тимчасових робочих груп науковців, 

дослідників, аналітиків, експертів (понад 30з яких оприлюднено впродовж усієї 

діяльності Римського клубуу вигляді доповідей)вирішення глобальних 

екологічних проблемможливе виключно об'єднаними зусиллями всього 

світового соціуму. Такбуло вперше підняте питання про межі світового 

економічного зростання, про майбутні катастрофічні наслідки непомірного 

використання природних ресурсів, про згубний вплив людської діяльності на 

навколишнє середовище [3].Приходить прикра думка,якби віруси чи інші 

факторизгубного впливу на людство не існували у природі, то для встановлення 

рівноваги у системі «суспільство – природа»вони б виникли. Адже на освітньо-

виховний процес з метою формування екологічної компетентності і 

відповідальності витрачаються значні ресурси, у тому числі дорогоцінний час. 

Але результат більше ніж не втішний. І справа не лише у сортуванні сміття чи 

шкідливих викидах у ріки. Невже лише глобальна катастрофа або наближений 

до неї стан у найкоротші терміни із найбільшим ефектом здатні радикально 

змінити формат людської діяльності, а отже, і її наслідки для навколишнього 

середовища? 
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 Одним із вагомих і дієвих аргументів на користь відновлення рівноваги у 

взаємодії суспільства і природи та відновлення втраченої екологічної безпеки 

дослідники спеціальної програми Римського клубу пропонують світовим 

лідерам, які приймають рішення, звернути увагуна прогнозування і планування 

в економічній діяльності та на їх збалансоване співвідношення. Адже стихійний 

розвиток і ринкова економіка є нераціональними з екологічної  сторони бачення 

проблеми. Природозбереження, а в кінцевому результаті, і виживання людства 

вимагають планового управління економікою на глобальному рівні[4]. 

 Цій проблемі значною мірою було присвячено також доповідь [2] 

наукового колективу, в якій було зосереджено основну увагу на ідеї проведення 

міжнародної валютної реформи, впорядкування торгівлі, здійснення дієвих 

заходів по збільшенню виробництва продовольства, впорядкувати міжнародну 

систему поділу праці. «Спільна діяльність людей усієї планети має виключити 

егоїстичні дії заради власної вигоди» [2]. Було також запропоновано перегляд 

поняття національного суверенітету, який, на думку авторів доповіді, заважає 

органічно розвиватися світовому співтовариству та вирішенню екологічних 

викликівлюдству[2].Чи не вперше було зартикульовано попередження про 

можливість глобальної екологічної кризи, якщо дозволити тенденціям зростання 

людськоїекспансії в природі розвиватися в тому ж напрямку, і тим самим 

запропоновано внести зміни в політичні, економічні, соціальні системи, щоб 

виключити можливість подібних криз[4]. 

 Наразі надзвичайно актуальним залишається екологічне виховання, якемає 

бути спрямоване на розвиток гуманних почуттів людини, накопичення нею 

емоційно-позитивного досвіду спілкування з природою. Організація морально-

ціннісних переживань сприяє тому, що норми ставлення до природи не просто 

пізнаються, а й проживаються особою, набувають особистої цінності, 

забезпечуючи тим самим формування мотиву гуманістичного ставлення до світу.  

 Формування екологічної культури у закладах освіти усіх рівнів повинна 

базуватись на збалансованому міждисциплінарному поєднанні біологічного, 
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технологічного і соціологічного підходів, екологічного, соціально-економічного 

і соціокультурного і політичного вимірів;  охоплювати всі рівні професійної 

підготовки майбутніх фахівців з метою забезпечення потреби держави у 

висококваліфікованих кадрах, з урахуванням рівня та специфіки діяльності  

закладу освіти і потреб регіонів. Процес формування екологічної компетентності 

має орієнтуватись на активну взаємодію людини з природою, побудовану на 

науковій основі, на самооцінюванні людини як частини природи[5]. Екологічні 

знання мають стати однією з основ формування особистості, мати 

випереджувальний характер, а доповненні сформованими ціннісними 

орієнтаціями, повинні стати фундаментомне лише екологічної культури а й 

екологічного мислення. Вони мають сприяти усвідомленню природоохоронних 

цінностей, допомагати вирішенню комплексних екологічних проблем 

глобального масштабу, забезпечити комфортність і гармонійність людського 

життя у майбутньому, зберегти та примножити унікальне різноманіття природи. 

Кожен має усвідомити власну вирішальну роль відповідального за відновлення 

глобального екологічного балансу і гармонії співіснування суспільства і 

природи. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Сучасний педагог постійно прагне розвиватись і опановувати нові навички 

та компетентностіі підтримує в своїх учнях прагнення до відкриттів, знань, 

досліджень. Він упевнений в собі і тому вірить і в своїх вихованців. Бути 

сучасним педагогом важко - але цілком можливо. Головне, педагог повинен 

усвідомлювати себе зрілою особистістю, вміти бачити свої помилки, недоліки і 

бути готовим до постійного навчання і самоосвіти. Для сучасного педагога дуже 

важливо ніколи не зупинятися на досягнутому, необхідно обов'язково рухатися 

вперед.А це можливо тільки у тому випадку, коли педагог має високий рівень 

професійної компетентності та розвинені професійні здібності. 

Професійно компетентнийпедагог - це педагог,  який на найвищому рівні 

може здійснювати педагогічну діяльність, педагогічне спілкування, ним  

досягаються стабільно високі результати  з планування та організації навчально-

виховного процесу.  

Розвиток професійної компетентності - це розвиток творчої 

індивідуальності, формування сприйнятливості до педагогічних інновацій, 

здібностей адаптуватися до зміни у педагогічному середовищі. У структурі 

професійної компетентності педагога можна виділити три складові: теоретичну, 

науково-методичну та психолого-педагогічну. 

Науково-методична компетентність включає володіння різними формами 

і методами навчання, знання дидактичних принциві і вміння застосовувати їх в 

освітньому процесі. Методична компетентність являє собою структуру з 
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професійних знань, умінь, особистісних якостей, які забезпечуються 

дидактичними,організаційними, аналітичними здібностями педагога. 

Необхідність постійного підвищення рівня кваліфікації викладачів в умовах 

появи нових освітніх та педагогічних технологій підняла на високий рівень 

проблему розвитку науково-методичної компетентності. Це обумовлено тим, що 

в умовах вдосконалення процесу освіти важливо, щоб фахівець орієнтувався в 

різноманітті науково-педагогічних підходів, міг не тільки використовувати 

готові методичні матеріали, а й самостійно виконувати науково-методичну 

роботу. Формування методичної компетентності важливо тому, що тільки в 

процесі її розвитку можна сформувати стійкий інтерес викладача до методичної 

та науково-методичної роботи та створити нові навчальні посібники, розробки, 

електронні засоби навчання. Методична компетентність педагога забезпечує 

результативність та підвищує якість процесу навчання. Методичне забезпечення 

освітнього процесу означає надання достатніх методичних засобів для  

здійснення освітнього процесу, в якості яких виступають: державні освітні 

стандарти, навчальні плани, авторські та робочі програми, тематичні плани, 

підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, дидактичні 

матеріали, навчально-методичні комплекси, додаткова література та ін.  

Формувати рівень науково-методичної компетентності необхідно 

систематично, не відокремлювати теоретичну частину від практики. Для цього я 

рекомендую застосовувати такі форми робіт, як навчальне заняття, майстер-

класи, семінари-практикуми, конференції, тренінги, круглі столи, виставки. 

Науково-методична роботав нашому навчальному закладі ведеться за такими 

напрямками: доповідей, статей, створення та публікація навчально-методичних 

посібників, електронних дидактичних матеріалів, аналіз нової наукової 

літератури, рецензування робіт, участь в професійних конкурсах, вебінарах, 

семінарах та ін. Дані форми роботи дозволяють педагогам застосовувати на 

практиці методичнірозробки, поширювати перспективні ідеї, осягати абетку 

методичного творчості, яка є невід'ємною частиною педагогічної майстерності.  
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Основна мета сучасної освіти - відповідність актуальним і перспективним 

потребам особистості, суспільства і держави, підготовка різнобічно розвиненої 

особистості громадянина своєї країни, здатної до соціальної адаптації в 

суспільстві, початку трудової діяльності, самоосвіти та самовдосконалення. 

Вільно мислячий, який прогнозує результати своєї діяльності і моделює освітній 

процес викладач є гарантом досягнення поставлених цілей. [1].  

Виходячи з сучасних вимог освіти, можна визначити основні шляхи 

розвитку методичної компетентності педагога:  

1.Формування методичного середовища або професійна взаємодія з 

колегами. 

2.Формування гнучкої системи безперервної освіти педагога. 

З. Створення інформаційно-освітнього простору з рівноправним доступом 

всіх педагогів до інформаційно-освітніх ресурсів. 

4. Готовність до інноваційної діяльності, пріоритет освітніх технологій. 

5. Організація пошукової, науково - дослідної роботи педагогів та учнів. 

Більш детально розглянемо кожен з представлених шляхів на прикладі 

науково-методичної роботи викладачів Старобільського професійного ліцею: 

1. Формуючи методичне середовищенаш педагогічний 

колективприймає активну участь у колективних та групових інноваційних 

формах методичної роботи, в ліцеї працює творча група над проблемою : 

«Дистанційне навчання: особливості освітнього процесу». Результати роботи 

традиційно будуть представлені в «Методичному віснику».Педагогічні 

працівники ліцею також є активними учасниками обласних творчих груп по 

створенню електронних збірників,  посібників, підручників , а також  тестів та  

леп буків.Організовуємо та відвідуємопедагогічні та психологічні тренінги, 

семінари-практикуми. 

2. Формуючи систему безперервної освіти, ми, педагоги Старобільського 

професійного ліцею, беремо участь у проведенні семінарів, майстер-класів, 

розробляємо та публікуємо навчально-методичні матеріали, працюємо над 
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розробкою авторських програм, приймаємо участь у професійних 

конкурсах.Займаємося постійною самоосвітою та саморозвитком, завжди в 

пошуках шляхів професійної самореалізації, тільки за останній рік в умовах 

карантинуопанували такі навчальні програми:Kahoot, Quizizz,Wizer.me, 

Liveworksheets, CORE, LearningApps, Canva, genial.ly, OnlineTestPad, Classtime, 

Wordwall та безліч інших. 

Вивчаємо передовий досвід колег,  проводимо відкриті уроки,  самоаналіз 

уроків, обговорюємо відвідані уроки,  організовуємо та проводимо квести, 

конкурси. 

 Систематично працюємо  над загально-ліцейною методичною темою 

«Компетентнісний підхід до активізації пізнавальної діяльності учнів через 

використання комп’ютерних та інтерактивних  методів навчання». Створюємо 

власне портфоліо та працюємо над портфоліо методичних комісій. 

3.Створюючи інформаційно-освітній простір вивчаємо методичну 

літературу, фахову періодику, Інтернет ресурси; відвідуємо семінари,  

конференції, майстер-класи, курси підвищення кваліфікації, заходи з обміну 

досвідом, методичні об'єднання тощо. На основі набутих знань розробляємо 

інтерактивні презентації, плакати, інтерактивні вправи, тести, пазли, флеш-

картки, інтерактивні робочі аркуші, лепбуки (дод.А). Своїми наробками 

ділимося на онлайн-сторінках ліцейної «Методичної скарбнички»та на сайті 

Методичного порталу  НМЦ ПТО у Луганській області.В ліцеї працює 

«Методичний салон», на заняттях якого поповнюємо свої знання з педагогіки, 

дидактики, ознайомлюємося з педагогічною спадщиною видатних освітян як 

минулого, так сьогодення. 

4. Готовність до інноваційної діяльностівиражаємо через 

забезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу, а саме 

розробку авторських програм, спеціальних і факультативних курсів з 

предметів;систематично    використовуємо    міжпредметні  зв’язки , 

поповнюємо  власну методичну скарбничку інноваційними формами   уроків: 

https://www.wizer.me/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
http://didaktor.ru/genial-ly-onlajn-instrument-dlya-udalyonnogo-obucheniya/
https://sites.google.com/view/metportal/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sites.google.com/view/metportal/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Секція 4 Зарубіжний досвід розвитку науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти 
 

320 
 

уроки-тренінги, уроки-дослідження, уроки-пошук, уроки-мандрівки, уроки-

практикуми, уроки-діалог,та ін.  

5. Організовуємо пошукову, науково - дослідницьку роботу педагогів та 

учнів через участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних творчих 

конкурсах та виставках: «Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади 

освіти», «Панорама творчих уроків – дистанційний виклик», конкурсучнівської 

та студентської творчостіімені Марії Фішер-Слиж“Змагаймось за нове 

життя!”,присвячений Лесі Українці, конкурс з екології -  «Сортуй своє», 

«Відновимо ліси разом», з літературного краєзнавства  «Візитна картка краю»,з 

патріотичного виховання  «Чому я поважаю професію військового», конкурси 

професійної майстерності та ін., в яких постійно займаємо призові місця. 

Цілеспрямована, правильно організована навчальна робота педагога 

відіграє у становленні та формуванні професіонала важливу роль. Професійна і 

методична компетентність викладача визначає його педагогічну 

майстерність.Педагогічна діяльність висуває нові вимоги, тому у педагога 

повинна активізуватися потреба до постійного вдосконалення. Професія 

зобов'язує самовдосконалюватися, навчаючи інших, вчитися самим.  
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF 

IMPLEMENTATIONINNOVATIVE TECHNOLOGIES INTO  

THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

One of the important tasks of education is to train a competent, flexible, 

competitive specialist who is able to achieve certain goals in different socio-cultural 

situations. The key points in the formation of the qualities of a specialist are the 

advisory assistance of the teacher and innovative technologies of teaching the specialty. 

The term "innovation" refers to innovation, novelty, change, the conduct of 

something new. In relation to the pedagogical process, innovation means the 

introduction of something new into the purpose, content, forms and methods of 

educational activities. 

Innovative learning focuses on dynamic changes in the world around us. This is 

an educational activity based on the development of various forms of thinking, creative 

abilities, and high social and adaptive capabilities of the individual. 

The introduction of didactic innovative forms of education means the process 

and result of educational activities that stimulate innovative changes in the field of 

professional training of students. 

Innovative development of our society, increasing the requirements for training 

in Ukraine require significant modernization of the education system, especially the 

educational process. 

The modern specialist must be comprehensively developed, technically 

educated, cultured; have high professional skills. The use of innovative technologies 

ensures the quality of knowledge, the effectiveness of the pedagogical process, 

contributes to the improvement of independent work of students, the transformation of 

acquired knowledge into qualifying skills, and the formation of professional 

competence of future professionals. 
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In order to train a professional competent worker who meets the requirements of 

the modern labor market and the development of the production sphere must be formed 

[3, p. 48]: professionally important qualities of the student as an active subject of 

change and innovation. it is necessary to form a specialist capable of independent 

initiation and implementation of innovative production activities.A specialist who has 

the ability to work in the modernization of production technologies and equipment, to 

act in new, unusual professional situations, to use new ways to solve professional 

problems; readiness to master the latest production technologies of the relevant 

production area. A specialist who has the ability to develop competencies through non-

formal and informal education, motivation for further career growth. 

Such requirements for the qualification of a modern specialist necessitate 

reforms to ensure the quality of education by forming the content of education on a 

competency basis, the introduction of a system of quality assurance of education, 

modernization of the educational environment [2]. 

Today, there are two main models of lessons in the educational system. They are 

used to train future professionals. It is traditional and innovative [4, p. 193]. 

The innovative model of the lesson is focused on the formation of professional, 

general (basic) and key competencies. Implementation of the State standards of 

vocational and technical education that are based on competence allows determining 

the learning outcomes of the innovative lesson in the context of the acquired 

competencies. 

Traditional and innovative lessons in vocational education institutions differ in 

the following indicators: goals of the educational process; content, forms and methods 

of teaching; type of information communication; teacher functions in the lesson; level 

of control over the learning process; educational and methodical support of the lesson; 

results of the educational process. 

For example, conducting a lesson of industrial training according to the 

innovative model will be effective in the study of complex technological processes, the 

implementation of complex training and production work and the formation of skills 

to work in atypical production situations. 

The use in teaching of techniques and methods that form the ability to 

independently acquire knowledge, gather the necessary information, make hypotheses, 

draw conclusions are becoming increasingly relevant. Such teaching methods are 
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focused on the formation of professional, general and key competencies in students 

(visual, practical, interactive, problem-based, case-method, heuristic methods of 

creative development, search, web-quest method, etc.). 

Acquaintance with the new educational material can be carried out in the form 

of "work-shop" conducted by invited representatives of production. Information and 

communication technologies at this stage allow demonstrating the technological 

process in video format, to discuss the systematic execution of works, to analyze 

typical errors and to discuss methods of their prevention. 

To consolidate the new educational material on the innovative model of the 

lesson, students can be offered certain production or problem situations and identify 

practical techniques for their elimination in typical and non-standard conditions. You 

can use elements of business or role-playing games to develop professional decision-

making skills in uncertain conditions; to conduct a "brainstorming" to solve 

professionally important problems on the topic of the lesson. In order to develop 

students' thinking, it is advisable to conduct training. Trainings can contain a system 

of practical exercises of different levels of complexity: trial, training tasks with the use 

of instructional and technological documentation, creative exercises that involve the 

use of certain techniques according to the new algorithm. An effective form of 

organization of educational activities of students at this stage should be considered 

individually or in small groups. 

Information technologies have become widely used in the educational process. 

These technologies actively promote the assimilation of information and knowledge 

by students. Information technologies contribute to the visualization of what the 

teacher says when explaining new educational material. multimedia presentations that 

can be widely used in the educational process meet these requirements. Multimedia 

presentation involves the synthesis of various types of information: text, audio, video, 

graphics, animation in one software product. 

Computer testing programs, fragments of educational videos help to form 

professional skills and creative thinking in future professionals. Video materials are 

easily combined with different types of work: individual, pair, group, collective, as 

well as forms of work: video training, analysis of examples and life situations, work 

with cases, creative and analytical tasks, exercises, interactives, discussions, 
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discussions, brainstorming, questions and answers, reflection, writing annotations, 

essays, articles and more. 

Today in Ukraine there is a strong activity on introduction of innovative 

technologies of training in system of vocational and technical education. Systematic 

activity on development of professional and scientific-methodical competence of 

teachers is carried out, development of modern methodical maintenance of professional 

education is carried out. Constant holding of methodical seminars, forums, 

competitions, exhibitions and other forms of methodical work promotes production of 

new pedagogical ideas, technologies, generalization and distribution of the advanced 

pedagogical experience. 
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СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ ЗП(ПТ)О  

З БАЗАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

Серед факторів, які визначають характер соціального життя і його розвиток, 

важливе місце посідає соціальна взаємодія. Важко заперечувати проти думки, що 

рішення багатьох соціальних проблем можливе лише за умов взаємодії і спільних 

зусиль різних соціальних інститутів: органів влади, громадських організацій, 

сім’ї, окремих громадян тощо. Однак, у кожного учасника рішення таких 

проблем досить часто різні мета, уявлення про актуальні задачі, бачення 

можливих шляхів їх вирішення та своєї участі у цих рішеннях. Різними є й 

можливості і ресурси участі у вирішенні проблем. Така неоднорідність з одного 

боку може заважати узгодженим діям, а з іншого – сприяє взаємному  

доповненню та системному охопленню. Отже, незважаючи на всі розходження і 

протиріччя, співробітництво різних соціальних інститутів  необхідне. 

На тлі сучасних завдань, що стоять перед українським суспільством, 

особливої ваги набуває питання згуртованості, співробітництва і порозуміння.  

На сьогоднішній день досить активно обговорюється  стан взаємодії 

(співробітництва, партнерства тощо) виробництва та освіти. Ця проблема дійсно 
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є актуальною, від її ефективного вирішення значною мірою залежатиме якість 

підготовки фахівців.   

Перш за все, слід визначитись із сутність феномену взаємодії, різних її форм  

взаємозв’язків між ними. 

Так, незважаючи на удавану простоту  і очевидність терміну «взаємодія»,  

воно досить  нове і сьогодні не усіма сприймається однозначно.  

Процес взаємодії, як основу функціонування будь якої системи, можна 

охарактеризувати з філософської і соціологічної точки зору.  Це – колективна 

діяльність, що реалізує цілі й завдання соціуму, які втілюються через зв'язки, 

взаємоузгодженість і взаємозалежність, характеризується певною цілісністю 

своїх рис і властивостей [1; 2].  

У залежності від характеру взаємодії прийнято розрізняти “суб’єкт-

суб’єктні”, “суб’єкт-об’єктні” та “об’єкт-об’єктні” відносини. У цих випадках 

спільна діяльність має специфічні особливості в таких аспектах:  

- вірогідність виникнення взаємодії; 

- зацікавленість у взаємодії; 

- приналежність ініціативності певній стороні, або обом сторонам; 

- формальність-неформальність взаємовідносин;  

- рівноправність сторін-учасників взаємодії; 

- інтенсивність взаємодії; 

- широта аспектів взаємодії; 

- стійкість та стабільність взаємодії; 

- модальність – позитивна, нейтральна, негативна оцінка  процесу 

взаємодії; 

- оцінки  результатів процесу взаємодії; 

Ефективна взаємодія передбачає відкритість до участі, взаємне 

інформування, критичний діалог, толерантність і плюралізм, готовність до 

взаємо-  та саморозвитку.  
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Активність взаємодії зростає там, де зацікавлені сторони невдоволені 

фактичним станом справ та рішеннями, що приймаються.  

Розкриваючи проблему взаємодії ЗП(ПТ)О та можливих баз практичного 

навчання, слід відзначити, що за сутністю це є погодження, координація, 

упорядкування та цілеспрямування індивідуальних та групових зусиль і волі з 

метою виконання поставлених завдань, усунення наявних проблем. 

Ми вважаємо, що взаємодія ЗП(ПТ)О з базами практичного навчання – це 

заснована на законах та нормативних актах, узгоджена за цілями, місцем та 

часом діяльність із застосуванням найбільш доцільного поєднання притаманних 

взаємодіючим суб’єктам сил, засобів та методів щодо вирішення поставлених 

завдань. 

Слід зазначити, що у  системі людського співіснування  вирізняються різні 

форми взаємодії: партнерство, співробітництво, діалог, опіка, придушення, 

індиферентність, конфронтація, конфлікт.  Як бачимо, своєю досконалістю, 

глибиною та позитивною насиченістю виокремлюється саме партнерство. У 

соціальному плані ми виходимо з димки, що партнерство є  вищою, найбільш 

досконалою формою людської взаємодії. 

Партнерство як вища форма  взаємодії передбачає спільне визначення цілей 

діяльності, спільне її планування, розподіл ресурсів на основі можливостей 

кожного.  

Ми вважаємо, що  взаємодія ЗП(ПТ)О з базами практичного навчання має 

включати такі основні аспекти: 

- нормативне забезпечення такої взаємодії; 

- моніторинг актуальних та майбутніх проблем;   

- визначеність місця, можливостей та функцій усіх учасників взаємодії; 

- конкретизацію та узгодженість стратегічних, оперативних та тактичних 

взаємних дій; 

- розробка та впровадження організаційних форм взаємодії; 

- належне інформаційне забезпечення взаємодії; 
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- соціально-психологічну готовність всіх суб’єктів до співпраці та 

взаємодопомоги; 

- готовність учасників до протиріч, які можуть виникати у процесі взаємодії. 

Однією з основних причин недостатньої взаємодії ЗП(ПТ)О і баз практики 

є низький рівень готовності до такої взаємодії обох суб’єктів. У своїй більшості, 

представники виробничої сфери  байдужі до проблем навчальних закладів, не 

усвідомлюють необхідності їх підтримки і згадують про них лише в разі потреби. 

Одним з напрямків інтеграції теоретичної та практичної підготовки 

майбутніх фахівців повинно стати закріплення інституту «базових підприємств», 

навчально-практичних полігонів,  самостійних регіональних центрів і т.п. з 

підготовки фахівців зі своїми власними виробничими можливостями. 

Таким чином, взаємодія ЗП(ПТ)О та виробничих організацій 

характеризується формальними і неформальними зв’язками, узгодженістю мети 

та діяльності, реальної підтримки цього процесу з боку державних структур, 

створенням необхідних умов для формування у здобувачів освіти-практикантів 

належного рівня готовності до професії. 
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СУЧАСНІ  ШЛЯХИ УСПІШНОГО  ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

З  КУРСУ БІОНЕОРГАНІЧНОЇХІМІЇ 

 

 Курс  "Біонеорганічна хімія" належить до надзвичайно цікавих, нелегких 

для засвоювання та  до, порівняно, нових дисциплін. Він включає в себе такі 

складні та обширні теми як "Коплексоутворення в біологічних системах", 

"Хлорофіл- як  найважливіша біокоординаційна сполука Магнію", "Гемоглобін - 

складний  залізовмісний білок еритроцитів людей і тварин", "Кобаламін-вітамін 

В12-біонеорганічний комплекс Кобальту": всі ці сполуки мають, як для 

студентів, чи тим більше, учнів молодших курсів, надзвичайно складну для 

запам'ятовування будову. Безумовно, на дистанційних заняттях (під час пандемії  

та й на аудиторних  заняттях) необхідно використовувати, перш за все, яскраві 

різнобарвні  об'ємні зображення цих сполук, відеоролики, адаптований науковий 

матеріал, що відображає найновіші досягнення в цій науковій галузі   

 

та   дає  позитивні  результати  засвоєння  складних  тем студентами. 

Кобаламін  Вітамін В12- просторова будова 
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Загальна формула хлорофілу 

                                 Хлорофіл - фотосистема 
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Гемоглобін - просторова формула 

 

Такі  теми як "Білки", "Нуклеотиди", "Краун-етери біонеорганічної будови", 

"Металоферменти", "Антидоти біонеорганічні" потребують не тільки 

досконалого демонстраційного матеріалу, але й проведення лабораторних і 

практичних занять. Особливе значення надається систематизації матеріалу та 

узагальненню окремих тем і дисципліни в цілому, а для цього потрібний певний 

рівень студентського контингенту і достатньо високий науково-педагогічний 

рівень викладача  та  оптимізм . 

Примітка: Використано рисунки з "Вікіпедії" 

 

Вертелецька О.П., 
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викладач професійно теоретичної підготовки  

комунального закладу «Прилуцький професійний ліцей»  

Чернігівської обласної ради 

 

ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА 

УРОКАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Гра – це є творчість, 

Гра – це є праця, 

А праця – шлях дітей до  

пізнання світу 

(О.М. Горький) 

 

Гра– один із видів активної діяльності. Вона однаково сприяє як 

придбанню знань, активізуючи цей процес, так і розвитку багатьох якостей 

особистості. 

«Гра, – писав видатний педагог В.О.Сухомлинський,- це шлях дитини до 

пізнання світу, в якому вона живе, це іскра, яка запалює вогник допитливості й 

цікавості». [3, 95] 

Немає нічого простішого, аніж гра, немає нічого складнішого, аніж гра. 

Немає нічого таємнішого, аніж гра… 

Відповідно мене зацікавила ця технологія навчання. Я обрала методичну 

проблему:«Розвиток професійної та ключових компетентностей учнів на уроках 

професійно-теоретичної підготовки (професія «Кухар. Кондитер») через 

упровадження ігрової технології навчання». 

Дидактична гра — це гра, яка допомагаєвикладачу не тільки урізнома-

нітнити навчання, але й організувати процес розумового розвитку дитини 

Дидактичні ігри можна поділити на такі категорії: 

За видом діяльності: рухові, інтелектуальні(розумові). 

За характером педагогічного процесу: 

а) повчальні, тренувальні, контролювальні й узагалювальні; 
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б) пізнавальні, виховні, розвивальні; 

в) репродуктивні, продуктивні, творчі; 

г) комунікативні, діагностичні,профорієнтаційні.  

За ігровою методикою: наочні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні. 

За формою: ігрові тренінги і вправи,  тести і змагання, конкурси, тощо. 

Використання дидактичних ігор на уроках створює атмосферу здорового 

змагання, яке змушує  учня не просто механічно згадувати відоме, а й 

мобілізувати всі свої знання, думати, добираючи відповідне, зіставляти та 

оцінювати. 

У дидактичних іграх процес навчання набуває інших, незвичайних форм  

— політ фантазії, самостійний пошук, новий погляд на звичайні ситуації, 

переосмислення фактів. Гра створює атмосферу здорового змагання, змушує по-

новому використовувати накопичені знання й застосовувати їх не тільки 

механічно, але й відповідно до умов гри. Важливим є ще те, що не під тиском 

обставин, а за бажанням самих учнів, під час навчальної гри відбувається 

багаторазове повторення матеріалу в різноманітних формах. 

Більшості ігор притаманні такі головні риси: вільна розвивальна 

діяльність, яка використовується лише за бажаннямучня, заради задоволення від 

самого процесу діяльності, а не тільки для результату ; творчий, в значній мірі 

імпровізаційний, інтерактивний характер цієї діяльності, емоційна піднесеність, 

суперництво, змагання, здорова конкуренція, наявність правил,  які висвітлюють 

зміст гри в тому, що будучи по суті розвагою, вона переростає в навчання, 

творчість, модель людських стосунків. 

На відміну від гри взагалі , педагогічна гра має істотну ознаку – чітко 

сформовану мету навчання і, відповідно її, педагогічного результату. Ігрова 

форма занять створюється на уроці за допомогою спеціальних дидактичних 

прийомів та ситуацій, які виступають як засіб пробудження, стимулювання учнів 

до навчальної діяльності. Кожна гра має завдання для виконання, які подаються 

в найрізноманітніших формах з широким діапазоном труднощів від легких і 
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доступних для всіх до вищого щабля у рівні складності. Поступове зростання 

труднощів завдань дає змогу учню прогресувати, розвиваючи свої творчі 

здібності, самоактуалізувати себе як творчу особистість. 

Розвиваючі дидактичні ігри розв’язують кілька проблем, пов’язаних з 

розвитком учнів: стимулюють розвиток творчих здібностей; створюють умови,  

які випереджають  розвиток учня; розвивають особистість найбільш успішно, 

коли вищий рівень досягаються самостійно. Вони різноманітні за змістом, 

замість елемента примусу тут панує атмосфера вільної та радісної творчості. 

На своїх уроках  я використовую ігри та ігрові елементи під час перевірки 

результатів навчання, опрацювання навичок, формування вмінь.  

Набагато більший ігровий потенціал мають уроки узагальнення знань, 

закріплення їх або вироблення практичних умінь і навичок. Тому такі уроки 

проводжу  у вигляді уроків: урок КВК, урок-брейн-ринг, урок-презентація, урок-

подорож. Серед таких уроків я  віддаю  перевагу у проведенні  уроків-змагань, 

які сприяють поєднанню колективної й індивідуальної форм роботи, 

урізноманітнюють  процес навчання, поліпшують психологічний клімат у групі, 

створюють вільну творчу атмосферу й одночасно здоровий дух змагання. 

Наведу декілька прикладів. Під час вивчення нового матеріалу, учням 

можна запропонувати гру «Три речення».  Сенс її в тому, щоб трьома 

нескладними, проте змістовними реченнями передати суть прочитаного.  Гра 

може відбуватися як змагання окремих учнів чи змагання рядів ( залучено по 

одному учню від кожного ряду ), а решта учнів  можуть виконувати роль 

арбітрів.Наприклад, тема уроку: « Приготування вареників з прісного тіста» 

ставлю питання: 

- Які основні інгредієнти для приготування прісного тіста ви знаєте? 

- Які начинки використовують для вареників? 

- Що символізує форма вареника? 

Великий розвивальний ефект має гра « Дерево пізнання». Умови цієї гри 

теж дуже прості: учням пропонується до певної частини навчального матеріалу 
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( можливо, й до цілого уроку) скласти 1-5 запитаннь  залежно від рівня 

підготовленості  групи). Запитання занотовуються на маленьких аркушах 

(краще, щоб у формі листочків дерева ) і подаються викладачеві. Найзмістовніші 

з них викладач  відзначає як запитання-переможці й причіпляє до «дерева 

пізнання» ( малюнок на ватмані, прикріплений до дошки ). На наступному уроці 

перевірка засвоєного може відбутися у межах тієї ж гри: учні знімають листочки 

з дерева, відповідаючи на складені питання. Наприклад, вивчаючи тему «Солодкі 

страви та гарячі напої» учні працюють з такими питаннями: Яке значення 

солодких страв у харчуванні? Назвіть види сировини для солодких страв. Які 

правила приготування кави?  Назвіть різновиди подавання чаю, посуд для 

подавання чаю. Чим цінні какао-боби? 

 Замість традиційних форм закріплення матеріалу на уроках узагальнення 

проводжугру «Знайди зайве». У запропонованому наборі матеріалів –термінів, 

визначень,назв – кілька елементів відповідають темі, а ще декілька підібрані 

випадково. Завдання учнів – вилучити зайве. Наприклад: тема „Перші страви ”: 

Овочева пасеровка,спеції, макаронні вироби,юшка картопляна,крученики 

волинські,борошно,начинки…Зайві слова : борошно,крученики волинські, 

начинки. 

Надзвичайно широкі можливості застосування ігор на етапах закріплення 

та узагальнення матеріалу. Найрізноманітніші тренінгові ігри (кросворди, 

ребуси, лото, вікторини, змагання, КВК ), ігрові ситуації, створені навколо 

звичайних вправ, а також рольові ігри дають змогу суттєво модернізувати процес 

навчання. 

Ігрові форми навчання використовуються не для того, щоб розважити 

учнів, а щоб розбудити в них прагнення до подолання труднощів. Мета ігрових 

форм – вдало поєднати ігрові та навчальні мотиви  в цій діяльності, поступово 

зробити перехід від ігрових мотивів до навчальних, пізнавальних. Для цього під 

час розробки методики ігрових занять потрібно дотримуватись того, щоб 

діяльність учнів була ігровою за формою, тобто викликала такі ж емоції, 
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переживання, що й гра, і в той же час давала можливість активно одержувати 

необхідні відомості, поновлювати “прогалини” в знаннях, сприяла б вихованню 

пізнавальних інтересів. 

Оцінюючи навчальні ігри в цілому, можна виділити їх переваги порівняно 

із традиційними формами навчання: 

• гра сприяє встановленню відносин співробітництва між викладачем і 

учнем, а також між учнями в рамках ігрової підгрупи; 

• гра сприяє глибинному засвоєнню і запам’ятовуванню навчального 

матеріалу, його творчому сприйняттю, розумінню і використанню; 

• гра , порівняно з традиційними методами , переносить центр ваги 

виховного впливу з викладача на колектив; 

• гра послаблює рецептивну і підсилює самостійну роботу учнів; 

• гра активізує пізнавальну, інтелектуальну й творчу потребу учнів і 

активізує відповідну ініціативу; 

• гра активізує самоосвіту учнів; 

• гра формує комунікативні вміння; 

• у грі об’єктивізується оцінка діяльності учнів; 

• гра надає учням задоволення процесом навчання. 

Кожна гра дає певний результат, навіть негативний, що впливає на 

розвиток учнів. 

Важливою педагогічною умовою ефективного використання ігрових 

занять професійної спрямованості є створення умов для самовираження 

особистості, що забезпечують розвиток ініціативності, самостійності та 

творчості. Доцільність використання ігрових занять полягає в тому, що вони 

розраховані на більш широкий діапазон мотивів. Так, в учнів, у яких відсутні 

пізнавальні інтереси, вони можуть викликати ігровий мотив – діяльність буде 

творчою; для учнів зі стійкими навчальними інтересами ігровий мотив буде 

лише підкріпленням пізнавальних мотивів. 
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Гра активізує прагнення учнів до контакту один з одним і викладачем, 

створює рівні умови в розмовній діяльності, руйнує традиційний бар'єр 

невпевненості. В іграх учні  оволодівають такими елементами спілкування, як 

вміння почати бесіду, підтримати її, перервати співбесідника, в потрібний 

момент погодитися з його вмінням чи відкинути його, вміння цілеспрямовано 

слухати співбесідника, задавати запитання й т. ін.  

Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів учнів. Учні 

активно, захоплено працюють, допомагають один одному, уважно слухають 

своїх друзів, а викладач тільки керує навчальною діяльністю. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Молода людина, яка входить в сучасний, досить мобільний світ, повинна 

вміти швидко пристосовуватись до умов життя, в тому числі і в професійній 

сфері. Випускник закладу фахової передвищої освіти повинен вміти 

застосовувати отриманні знання, уміння і навички в різних типах закладів, бути 

методично і психологічно готовим до змін  виду та характеру своєї професійної 

діяльності, а тому здатним займатися самоосвітою, підвищенням кваліфікації зі 

своєї професії, бути здатним включатися не тільки у виробничо-технічні, але у 

суспільні відносини, вміти працювати в колективі і самостійно приймати 

потрібні рішення [4]. 

Саме тому виникає потреба при професійній підготовці не тільки дати 

молодому спеціалісту знання, а сформувати потребу в них , виховати прагнення 

до постійного оновлення, власного самовдосконалення, навчити його працювати 

самостійно, розділяти обов’язки при вирішенні спільної задачі в невеликому 

колективі між його членами. З метою реалізації вказаних аспектів доцільно 

використовувати інноваційну педагогічну технологію – проектну, завдання якої 

полягає в тому, щоб не тільки передати здобувачам освіти знання, а й навчити 

здобувати їх самостійно, навчити аналізувати,  порівнювати, класифікувати , 

узагальнювати інформацію.  

Проєктна технологія не нова, але на власному досвіді зробила висновки, 

що вона виправдовує себе в роботіі має широкий спектр використання. За місяць 

до події було оголошено тему позаурочної навчально-практичної конференції 



Секція 5 Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як 

показник рівня науково-методичної компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 
 

340 
 

«Удосконалення рецептур хліба з метою збагачення біологічно-активними 

добавками». Студенти самостійно розбиваються на дослідницькі групи, які 

отримали завдання: дослідити історію  виникнення, асортимент, хімічний склад 

об’єкту дослідження, особливості виробництва, способи приготування, 

випікання (враховуючи хімічні процеси, які відбуваються під час випікання), 

асортимент запропонованих рецептур, аналіз рецептурного складу,зробити 

висновок та оформити у вигляді презентації або публікації. Також готувались 

вироби, які підлягали дослідженню, проводилась дегустація та голосування за 

номером виробу. Перемагав виріб (відповідно група, яка його досліджувала та 

виготовляла) з найбільшою кількістю голосів.  

Виховною метою ставиться формування почуття особистої гідності, 

відповідальності, відчуття себе важливим та значущим, що сприяє підвищенню 

самооцінки. Захист проектів відбувається безпосередньо на науковій 

конференції. Студенти – представники від кожної  дослідницької групи 

показували та коментували свої презентації (Додаток-презентація – 

«Удосконалення рецептур хліба») після того, як викладач озвучив поставлене 

завдання за допомогою власної презентації, основними пунктами якого були: 

дослідити, вивчити, зробити висновок, оформити роботу. Результати роботи 

потрібно  занести в таблиці заданої форми. Доводяться також критерії 

оцінювання роботи студентів.  

Формувати такі особистісні якості студентів, як вміння працювати в 

колективі, брати на себе відповідальність за обране рішення, аналізувати 

результати, а ще – розвивати творчий підхід  до виконання роботи можна завдяки 

проєктній діяльності, результат роботи є педагогічний продукт – це студенти, які 

навчились  секретам професійної майстерності,  порівнювати, виявляти 

проблеми, аналізувати їх, проводити спостереження за ситуаціями, будувати 

гіпотези та здійснювати їх перевірку, узагальнювати матеріал та робити 

висновки – такі дослідницькі вміння розвиваються під час проєктних технологій, 
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які підходять для використанні в роботі як молодим перспективним так і 

досвідченим педагогам. 

В результаті цієї роботи підвищується мотивація навчальної діяльності – 

внутрішні імпульси, які спонукають студентів до активної пізнавальної 

діяльності, спрямованої на засвоєння і успішне застосування знань, 

умінь,навичок[1]. 

Результатом цих потужних джерел мотивації  є вдале працевлаштування та  

високий відсоток адаптації випускників на підприємстві. 

І тут значну роль відіграє особистість викладача – він повинен стати  

психологом, психофізіологом, миттєво визначити настрій групи та особисто 

кожного студента, адже попереду процес дослідження – він повинен пройти 

продуктивно.  Максимально включити весь свій потенціал, свої педагогічні 

уміння – найважливіша задача викладача. 

Через педагогічні уміння розкривається структура професійної 

компетентності педагога. Це уміння "переводити" зміст процесу виховання в 

конкретні педагогічні завдання, уміння підбирати оптимальні  форми, методи і 

засоби навчання для здійснення ефективної  організації освітнього процесу, 

уміння виділяти і встановлювати взаємозв'язки  зі студентами, уміння проводити 

самоаналіз і аналіз освітнього процесу тарезультатів проведення власної 

діяльності [2].Для цього необхідні такі якості, як гнучкість і нестандартність 

мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя[5]. 
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ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЧЕРЕЗ 

ВИКОРИСТАННЯ ГАЛУЗЕВИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Головним   механізмом  модернізації  освітнього  процесу в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти  є  формування багатопрофільної та 

багатофункціональної системи робітничого потенціалу через створення 

доступного  освітнього середовища, оновлення змісту професійної підготовки, 

наближення його до сучасних технологій виробництва, а також розвиток  

інформатизації  освіти.   

    Проведено моніторинг щодо   використання галузевих виробничих 

технологій в змісті професійної підготовки з конкретних професій. Так,  заклади 

гірничо-металургійного профілю впроваджують в підготовці  фахівців новітні  

технології Кривбасу ПАТ «Криворіжзалізрудком », ПрАТ «Центральний ГЗК», 

ПрАТ «ПівнГЗК» групи МЕТІНВЕСТ.  Це навантажувальні машини  фірм  

AtlasCopko, прохідницький комплекс «Ріно – 400», комбайни для проходки 

виробок,  системи автоматизації та  телемеханіки, віброустановки з 

дистанційним керуванням.  

  ЗП(ПТ)О, що здійснюють підготовку  професій   електротехнічного та 

машинобудівного напрямків впроваджують міжнародні та корпоративні 

стандарти  на виготовлення, ремонт електричного  обладнання, атестацію 

виробничих процесів, а саме: модернізація системи управління міським 

освітленням, виробництво трансформаторів, електричного устаткування і 

двигунів, комплексних модульних трансформаторних підстанцій   (ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Електромашпромсервіс», ПАТ 

«Електроград», ТОВ «Криворіжелектромережі»). 
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Сучасні технології зварювального виробництва підприємств групи 

Метінвест,  АТ «Електроград»  - обладнання  плазменого та газокисневого 

різання, пропан-кисневе обладнання,   аргоно - дугове  зварювання сталей  та 

кольорових сплавів запроваджують  в зміст професійної підготовки  

зварювальних професій.  Педагоги   підвищують свою  кваліфікацію через участь 

в майстер-класах фірми «Фроніус» (ТОВ зварників України). 

Технології комплексної автоматизації конструкторсько - технологічної 

підготовки виробництва та  сучасні технологічні процеси виготовлення швейних 

виробів на ТОВ «ПОЛСТАР», ПП «Міротекс»  впроваджуються для підготовки 

здобувачів освіти з професій «Швачка. Кравець. Закрійник». Результатом цієї 

роботи є   внесення регіонального компоненту в зміст   освітніх програм з 

професій. 

Стандартами професійної (професійно-технічної) освіти передбачено 

впровадження  в освітній процес ЗП(ПТ)О сучасних виробничих технологій, 

обладнання, матеріалів, методів праці різних галузей виробництва.  Виникає  

об’єктивна необхідність розширення професійних компетентностей та внесення 

змін  до видів робіт, змісту професійної підготовки за вимогами підприємств- 

замовників кадрів.  В цьому році  запланована розробка 45-ти нових стандартів, 

один  з них,  за професією  «Машиніст  тепловоза».Методична служба разом з 

творчими групами педагогів проводить роботу щодо адаптації програм 

професійної підготовки  до вимог  професійних стандартів  з врахуванням   

корпоративних  технологій підприємств. 

Врахування вимог підприємств –замовників кадрів в змісті професійної 

підготовки  та вивчення  сучасних виробничих технологій   відбувається    через 

впровадження дуальної форми здобуття освіти. Здобувачі освіти при 

проходженні виробничої практики  мають змогу   відпрацювати  вміння та 

навички роботи на рівень кваліфікації на новому обладнанні,  засвоїти сучасні 

технології та  прийоми праці з професій, адаптуватись до умов виробництва. 
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Проводяться   заняття  Школи впровадження нових виробничих технологій, 

семінарів-практикуми та стажування на підприємствах, майстер-класи на базі 

НПЦ.  Слухачі Школи мають можливість вивчати і впроваджувати у навчально 

- виробничий процес інноваційні технології підприємств: сучасні матеріали, 

обладнання та устаткування, обмінюватись досвідом роботи з питань 

впровадження регіонального компоненту в зміст професійної освіти при 

підготовці кваліфікованих робітників. 

За результатами роботи Школи  педпрацівники ЗП(ПТ)О за останні два роки 

отримали 40 сертифікатів за напрямками.  В той же час практика показує , що 

проведення занять на базі підприємств є більш ефективними. 

Для ознайомлення з досвідом робіт слухачів Школи створена віртуальна 

дошка https://padlet.com/dnipronmcpto/udlazw1ef70332sz та укладений збірник, 

Матеріали слухачів Школи   узагальненні та розміщенні на сайті НМЦ ПТО.   

 На базі ЗП(ПТ)О міста відкрито шість Навчально-практичних центрів 

(НПЦ), з них два   електротехнічного напрямку. На їх базі проводяться  майстер-

класи  з  відпрацювання практичних навичок по  ремонту та обслуговуванню 

електроустаткування, монтажу силових мереж та освітлення на  

електрифікованих стендах.  Це дає  можливість педагогам  підвищувати  свою 

професійну компетентність   та  реалізувати  освітній  процес з інтеграцією 

базової підготовки з  професій,   починаючи з першого курсу.   Тільки у 2020 році   

отримали сертифікати  -  114 осіб. 

  Педагоги ЗП(ПТ)О підвищують рівень кваліфікації під час стажування на 

підприємствах: ТОВ «Метінвест – КРМЗ», ПрАТ «ПівнГЗК»,  АТ «ПівдГЗК»  ,  

ПАТ «КЗРК»,   де вивчають сучасні  виробничі технології, обладнання, передові 

методи праці, знайомляться з роботою на сучасних тренажерах –симулятарах. 

Завдяки вивченню   виробничих ресурсів  підприємств,  педагоги  мають 

можливість застосовувати технологічну документацію, відео та презентаційні 

матеріали  при підготовці з професій. 
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 Підприємством ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  розпочато роботу щодо    

проведення ряду  відео - тренінгів «Магія сталі»,   освітнього он-лайн – івенту 

«Розкрий свій потенціал» за  участю методичної служби та  педпрацівників 

ЗП(ПТ)О з отриманням сертифікатів. Здійснюється  методична допомога  щодо 

участі  ЗП(ПТ)О  в проведенні  професійних квестів, круглих столів, тренінгів, 

вебінарів   на  ТОВ «Метінвест». 

За планом спільних дій з ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

на кафедрі автоматизації  електромеханічних систем  в промисловості  педагоги 

ЗП(ПТ)О ознайомилися з пріоритетними напрямками  модернізації змісту освіти  

через наукові підходи  оновлення та впровадження  інноваційних 

електротехнічних технологій та енергозбереження в підготовку 

висококваліфікованих  фахівців.  Результатом  цієї зустрічі є  укладання угоди на 

підвищення кваліфікації та проходження стажування педагогів ЗП(ПТ)О 

електротехнічного напрямку. 

Оновленню змісту освіти сприяє   також і    інформаційно -  видавнича 

діяльність, забезпечення здобувачів освіти сучасними підручниками, 

посібниками  та їх електронними версіями.     Розробленні  і використовуються 

підручники  з професій: гірничого, машинобудівного, будівельного, легкої та 

харчової  промисловості, які  отримали    гриф МОН. 

Пріоритетними напрямками щодо оновлення змісту професійної підготовки 

кваліфікованих робітників є:   

• залучення  представників підприємств-замовників кадрів   до проведення 

семінарів –практикумів, вебінарів, тренінгів  для ознайомлення педагогів 

ЗП(ПТ)О з інноваційними виробничими технологіями та освітніми 

програмами , що застосовуються на підприємствах регіону; 

• методична допомога педпрацівникам ЗП(ПТ)О з  впровадження сучасних 

виробничих технологій та корпоративних стандартів підприємств в 

професійно-практичну підготовку через   внесення  регіонального 

компоненту  в зміст освітніх програм; 
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• розробка  та впровадження СП(ПТ)О   на компетентнісному підході за 

новою методикою; 

• формування професійних компетенцій  з професій через впровадження 

елементів дуальної форми здобуття освіти; 

• оптимізація навчально-методичного забезпечення при впровадженні 

виробничих інновацій у професійне навчання через створення навчально-

методичних комплектів з професій. 
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викладач вищої категорії Державного професійно- 

технічного навчального закладу «Сумський Центр ПТО»  

(м. Суми, Сумська обл.) 

 

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ І 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

 

Анотація: у доповіді розглядається використання технології проблемного 

навчання в освітньому процесі для формування відповідних освітніх 

компетенцій в учнів; актуальність проблемного навчання, яка пов'язана з 

інноваційними напрямами реформування професійної освіти України. 

Постановка проблеми.Однією із найважливіших закономірностей 

розвитку сучасного суспільства є тісний взаємозв'язок соціально-економічного 

прогресу і вдосконалення системи професійно-технічної освіти. Домінуючою 

цінністю в суспільстві стає високий рівень освіти працівників, зумовлений 

широким поширенням інформаційних технологій, що надзвичайно швидко 

оновлюються, та інтенсивним інформаційним обміном на міжнародному, 

державному й регіональному рівнях. Ці процеси визначають конкретні вимоги 

до рівня освіченості, професійної компетентності фахівців різних сфер, зокрема 

кваліфікованих робітничих кадрів. 

Як відповідь на нові виклики розвитку сучасного трансформаційного 

суспільства зароджується новий підхід до освіти, що базується на концепції 

результатів навчання у вигляді компетенцій[1, с.5]. 

До 70-х років ХХ якість професійної діяльності фахівця ототожнювалась з 

поняттям «кваліфікація». Ідея гуманізації освіти вплинула на перехід до більш 

широкого терміну «компетентність», що містить крім суто професійних знань і 

умінь, що характеризують кваліфікацію, такі якості особистості як ініціатива, 

співробітництво, здатність працювати в команді, комунікативні здібності, 

уміння навчатись, оцінювати, логічно мислити, відбирати та використовувати 
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інформацію, тощо.На зміст професійної освіти впливають «об’єктивні (потреби 

суспільства у розвитку робочої сили; розвиток науки і техніки, що 

супроводжується появою нових ідей, теорій і докорінними змінами в техніці й 

технології) та суб’єктивні (політика керівних сил суспільства, методологічні 

позиції викладачів) фактори». [2]. 

Виклад основного матеріалу. Випускник закладу професійної (професійно-

технічної) освіти  повинен вміти застосовувати отримані в ході навчання знання, 

вміння і навички в повсякденних і мінливих ситуаціях на роботі. Це демонструє 

їхню професійну компетентність.  

Компетенція – це найважливіша характеристика фахівця, який повинен бути 

готовий до виконання професійної діяльності, щоб самостійно, відповідально, 

ефективно виконувати свої трудові функції. Компетенція в результаті 

самостійної роботи трансформується в професіоналізм, який є високою 

майстерністю, характеризує глибоке оволодіння спеціальністю, виражається в 

умінні творчо користуватися засвоєної в процесі навчання інформації. 

Забезпечити цей перехід може тільки саморозвиток, самоосвіта і 

самовдосконалення особистості. Жоден освітній заклад не може дати всіх знань, 

умінь і навичок, які знадобляться здобувачу освіти в подальшій роботі, він лише 

закладає базові знання та вміння, формує і розвиває навички самостійної роботи, 

які стають фундаментом для подальшого поглиблення в теорію і практику 

професійної діяльності.З цього випливає, що якісно змінюється характер 

взаємодії викладача і здобувача освіти, який стає суб'єктом цього процесу, а 

педагог – його організатором.   

Можемо виділити наступні шляхи формування загальних і професійних 

компетенцій:  

1. Перехід від масового навчання до індивідуального підходу.   

2. Розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців.   

3. Удосконалення навичок самостійної роботи.  
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Найважливіший показник всесторонньо і гармонійно розвиненої особистості 

– це здатність застосувати отримані знання на практиці. Якщо навчання веде до 

розвитку творчих здібностей, то його можна вважати розвиваючим навчанням, 

тобто таким, при якому викладач, спираючись на знання закономірностей 

розвитку мислення, спеціальними педагогічними засобами веде цілеспрямовану 

роботу по формуванню розумових здібностей і пізнавальних потреб своїх 

учнів.Саме таке навчання є проблемним. 

Основна відмінність між проблемним і традиційним навчанням бачимо в 

двох моментах: вони розрізняються за метою та принципами організації 

педагогічного процесу. Мета проблемного типу навчання – не тільки засвоєння 

результатів наукового пізнання, системи знань, а й самого шляху процесу 

отримання цих результатів, формування пізнавальної самодіяльності здобувача 

освіти і розвитку його творчих здібностей. В основі організації мети процесу 

проблемного навчання лежить принцип навчально-пізнавальної пошукової 

діяльності учня, тобто принцип відкриття нового, способів дії. 

При проблемному навчанні діяльність викладача полягає в тому, щоб він 

довів пояснення змісту найбільш складних понять, систематично створив 

проблемні ситуації, повідомляв здобувачам освіти чинники і організовував їх 

навчально- пізнавальну діяльність так, щоб на основі аналізу фактів учні 

самостійно робили висновки і узагальнення, формували за допомогою викладача 

певні поняття, закони. В результаті в здобувачів освіти виробляються навички 

розумових операцій і дій, навички перенесення знань, розвивається увага, воля, 

творча уява.Отже, проблемненавчання – 

цестворенняланцюгапроблемнихситуацій і 

керуваннядіяльністюучнівізсамостійноговирішеннянавчальних проблем [3, 

с.69]. 

Для реалізації проблемної технології необхідні:  

- відбір актуальних завдань,  
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- визначення особливостей застосування проблемної технології на різних 

етапах і видах навчальної роботи,  

- система роботи педагога, описана в посібниках для здобувачів освіти,  

- майстерність педагога, здатність активізувати розумову діяльність 

здобувачів освіти.  

На початковому етапі становлення професійної компетенції при роботі 

зіздобувачами освіти першого курсу краще використовувати не імітаційні 

(символічні)методи активного навчання та тільки окремі елементи імітаційних 

методів.  На етапі освоєння і закріплення знань необхідно учня спонукати до 

самостійної роботи, сприяти розвитку у нього власної пізнавальної активності. 

Це закладає основу для глибоко-самостійного осмислення інформації, вчить 

добувати її шляхом інтенсивного напруги власної розумової діяльності. 

Подальше використання активних методів навчання при освоєнні спеціальних 

предметів дозволить остаточно сформувати професійно мобільного 

висококваліфікованого робітника. Діяльність викладача з формування загальних 

і професійних компетенцій повинна ґрунтуватися на дидактичному принципі 

свідомості і активності і доповнюватися іншими дидактичними принципами: 

систематичність; міцність;  науковість;  доступність;  зв'язок теорії з практикою 

та міжпредметні зв’язки.  

Для втілення в життя цих принципів необхідно:  

- навчити здобувачів освіти ясно бачити мету і завдання майбутньої роботи 

(необхідна умова творчої діяльності); 

- навчити розділяти зміст навчального матеріалу на логічні завершені 

частини і послідовно їх розглядати; 

- навчити знаходити головне і другорядне в досліджуваному матеріалі, 

виділяти і засвоювати головне; 

- підтверджувати наукові знання практичними прикладами, а 

спостерігаються життєвих фактів давати наукові пояснення.  
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- всебічно аналізувати проблему, творчо підходити до її самостійного 

рішення, не чекати готових рішень.  

- робити самостійні висновки і самому підводити підсумки. 

Здобувач освіти, який з першого курсу опанував даннівміннями і навичками, 

буде значно продуктивніше працювати на спеціальних дисциплінах і вийде 

дійсно компетентним кваліфікованим робітником. У загальному вигляді під час 

здійснення роботи педагогом з формування загальних і професійних 

компетенцій можна виділити наступні етапи:  

1. Занурення в проблемну ситуацію.   

2. Організація діяльності.   

3. Здійснення діяльності.   

4. Підведення результатів, висновки.  

В проблемному навчанні "горизонти" проблемності різні: якщо для 

здобувача освіти невідомим виступає принцип вирішення поставленої задачі, то 

для викладача конкретні шляхи його пошуку учнем. 

В процесі спільного вирішення проблемних, творчих задач між здобувачем 

освіти і викладачем проходить своєрідний обмін діяльностями і породженими 

ними взаємодоповнюваними здібностями. 

Вивчивши загальні принципи організації проблемного навчання, можна 

зробити висновок, що є можливість його застосування для формування 

загальних і професійних компетенцій, так як функції проблемного 

навчаннязбігаються з характеристикою загальних і професійних компетенцій, а 

саме розвитком пізнавальної самостійності і творчих здібностей здобувачів 

освіти, застосування засвоєних знань у новій ситуації, вирішення проблем, 

пов'язаних з виробничою необхідністю. 
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Анотація. Доповідь розкриває значення та необхідність вивчення 

англійської мови за професійним спрямуванням, використовуючи особистісно – 

орієнтовану взаємодію викладача і студента. Завдяки особистісно – 

орієнтованому підходу навчальний процес набуває атмосфери довіри, 

креативності та позитивної мотивації.  

Мета - визначити шляхи реалізації особистісно – орієнтованого навчання 

англійської мови за професійним спілкуванням і виявити оптимальні педагогічні 

умови, що сприятимуть формуванню позитивної мотивації. 

 Для досягнення поставленої мети були використані певні матеріали та 

методи дослідження. 

Результати дослідження доводять, що дослідники постійно працюють над 

вирішенням проблеми особистісного підходу. 

Ключові слова: особистісно – орієнтована взаємодія, навчальний процес, 

професійно - педагогічне спілкування, іноземна мова за професійним 

спрямуванням. 

Актуальність проблеми. Найвагомішими професійними багатствами 

викладача є ті, що засновані на його комунікативній силі, на його вміннях 

взаємодіяти зі студентами в процесі педагогічного спілкування.  

Навчально-виховний процес базується на спілкуванні викладача зі 

студентами. Воно є первинним в навчальній взаємодії, надає кожній педагогічній 
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дії особистісний зміст, забарвлює навчальний матеріал неповторною гамою 

почуттів, без яких ніколи не досягнути схованок людської душі. Тому 

особистісно – орієнтована взаємодія викладача і студента як складова 

педагогічного процесу в навчанні англійської мові за професійним 

спрямуванням набуває сьогодні особливої актуальності. 

Мета дослідження: розкрити структурні компоненти успішної реалізації 

особистісно – орієнтованої взаємодії викладача і студента в ході навчання 

англійської мови за професійним спрямуванням; виокремити певні правила 

професійного спілкування викладача зі студентами. 

Матеріали та методи дослідження: 

- опрацювання науково – теоретичної та психолого – педагогічної 

літератури; 

- педагогічне спостереження; 

- узагальнення. 

Результати та їх обговорення.Вивчення науково – теоретичної літератури 

дозволяє підкреслити, що значний внесок у вирішення проблеми особистісного 

підходу в педагогічній діяльності зробили О. В.Бондаревська, А.А. Плігін, С.І. 

Подмазін, В. В.Суриков, А. В. Хуторський та інші. Вони зазначили, що 

особливість особистісно - орієнтованого навчання полягає в створенні 

атмосфери для становлення індивідуальності, особистісного розвитку, здатності 

до рефлексії, адаптації, самовиховання, самовираження, самоствердження 

студентів; прагненні майбутніх фахівців до адекватного аналізу власних якостей, 

результатів діяльності, самостійного осмислення й самооцінки результатів 

власного навчання.[7; 9] 

Основними структурними компонентами особистісно - орієнтованого 

навчання є мета, завдання, зміст, технології, контроль, оцінки суб'єктивному 

досвіду життєдіяльності, набутому молоддю до навчання у вищому навчальному 

закладі [8; 10]. Тому, організація особистісно - орієнтованого 
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навчання потребує переорієнтації від спрямованості на запам'ятовування 

готових знань до формування особистісних новоутворень.[1] 

Робота зі студентами є неперевершеним мистецтвом і перш, ніж виховувати 

та вчити когось, викладачу потрібно оволодіти цим мистецтвом і бути готовим 

до постійного вдосконалення свого професійного рівня протягом усього життя.  

Молоді люди не завжди отримують відповіді на найважливіші для себе 

питання, тому при організації професійно – педагогічного спілкування 

викладачу зі студентами потрібно дотримуватися певних правил: 

1. Не можна виходити тільки з педагогічних цілей і завдань, хоча саме вони 

завжди лежать в основі педагогічної діяльності. Таке замикання веде до того, що 

викладач будує спілкування від себе: “Це пов'язано з педагогічними цілями та 

завданнями”, “Це витікає з програми і плану” та ін. Обов'язково потрібно 

будувати спілкування “від них”. У такому випадку студент потрапляє в радіус 

педагогічного бачення викладача, де найточніше виявляються його особистісні 

потреби. 

2. Необхідно намагатися точно й адекватно орієнтувати свою мову на групу 

студентів, враховуючи індивідуально-педагогічні особливості, позицію групи, 

систему міжособистісних відносин у колективі. 

3. Пам'ятати, що спілкування в педагогічному процесі неможливо 

обмежувати тільки інформаційною функцією. Необхідно реалізовувати 

такождіагностичну, мотиваційну, регулятивну функції. 

4. Не організовувати контакт зі слухачами “по вертикалі”. Посада викладача 

не дає йому права бути ведучим у взаємовідносинах зі своїми слухачами.      

5. Намагатися відчувати психологічну атмосферу в аудиторії,розвиваючи 

вміння: спостерігати за студентами, сприймати враження очей студентів, їх 

міміку,звертати увагу на настрій студентів. 

6. Слухати та чути студентів, що є найважливішим показником уваги 

викладача до особистості студента. 
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7. Враховувати індивідуальні особливості студентів, рівень їх фізичного, 

розумового, естетичного, духовного розвитку. 

8.Уникати конфліктів. Конфлікт може бути результатом безграмотності 

викладача; зіткненням вимог, установок, орієнтацій, звичок. 

9. Бути ініціативним у спілкуванні зі студентами.  

10. Не забувати, що є неконтактні студенти. Необхідно допомагати їм 

долати пасивність і відчуженість у педагогічному процесі, сприяти енергійному 

включенню їх у різноманітну діяльність через активне спілкування. 

11.  Уникати шаблонів у спілкуванні зі студентами. 

12. Намагатися долати негативні установки стосовно деяких студентів.  

13. Частіше посміхатися студентам. Посмішка - свідчення добродійності, 

бажаності комунікативної взаємодії. Вона створює сприятливий психологічний 

настрій в аудиторії. 

14. Слідкувати за своєю мовою та постійно готуватися до спілкування зі 

студентами на занятті.  [2; 4; 5] 

Праці вчених показують, що на створення позитивної мотивації навчання 

англійської мови за професійним спрямуванням у студентів впливають багато 

факторів. [3; 4; 6]  

Отже, стратегія сталої позитивної мотивації у вищому навчальному закладі 

може бути вирішена за реалізації вищевказаних факторів, які будуть тісно 

взаємопов’язані між собою під час навчання іноземної мови за професійним 

спрямуванням. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Формування  

позитивної мотивації, професійно – педагогічне спілкування,  сучасні 

технології навчання і створення необхідних педагогічних умов для їх 

впровадження в навчально-виховний процес, шляхи реалізації цих умов 

допоможуть здійснювати особистісно-орієнтовану взаємодію викладача і 

студента та підняти викладання англійської мови за професійним спрямуванням 

на якісно новий рівень, що має відповідати сучасним вимогам підготовки 
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фахівців. Глибоке знання дисципліни та методики її викладання є однією з 

суттєвих вимог викладача. Успіх підготовки спеціалістів вищої школи залежить 

від удосконалення методики викладання у вищому начальному закладі, котра 

буде враховувати тенденцію особистісно – орієнтованої взаємодії у начальному 

процесі. Завершимо словами  великого вченого А. Берга : “І якщо вища школа 

буде мати дійсно науково обґрунтовану методику, що відображає найсучасніший 

рівень розвитку знань та враховує особливість кожного, хто навчається, – можна 

бути впевненим у високій якості підготовки практично всіх випускників”.  
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Реформування і модернізація освіти в Україні з інтеграцією в європейський 

і світовий освітній простір передбачає конструктивні зміни в її системі в цілому, 

тож і у фаховоій передвищій освіті зокрема.  

Згідно із законодавством (Закон України «Про фахову передвищу освіту») 

з 2020-2021 навчального року коледжі та технікуми розпочали прийом і 

підготовку фахових молодших бакалаврів за новими освітньо-професійними 

програмами та навчальними планами.  

Для того, щоб здобувачі освіти мали можливість поглибити професійні 

знання, здобути додаткові професійні компетентності, нові навчальні плани 

передбачають наявність вибіркової складової як за вибором навчального 

закладу, так і за вибором самого здобувача фахової передвищої освіти.  

Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти у межах, 

передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним 

планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової 

передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право 

обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, 

за погодженням з керівником закладу фахової передвищої освіти [1]. 

Такі зміни в нормативній базі системи освіти в свою чергу формують нові 

вимоги до нормативно-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах 

фахової передвищої освіти. З метою усвідомленого вибору здобувачами освіти  
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навчальної дисципліни вибіркової складової, з орієнтацією на продовження 

навчання та проєктуванням майбутньої професійної діяльності дуже важливим, 

вважаю, є створення її силабусу. 

Силабус – це документ, в якому роз’яснюється взаємна відповідальність 

викладача і студента. В ньому представляються процедури (у т.ч. стосовно 

deadlines і принципів оцінювання), політики (включно з політикою академічної 

доброчесності) і зміст курсу, а також календар його виконання. В силабусі мають 

бути озвучені вимірювані цілі, які викладач ставить перед своєю дисципліною. 

Студент має зрозуміти, чого він/вона зможе навчитися, чим саме може бути 

корисним цей курс. Силабус окреслює концептуальний перехід від “здобування 

знань” і “одержання практичних навичок” до компетентностей, що їх може 

засвоїти студент, вивчаючи цей курс [2]. 

Отже, на відміну від класичної робочої навчальної програми, призначення 

якої комунікувати від викладача до циклової комісії, силабус, в першу чергу, 

комунікує від викладача до студента, і є своєрідним контрактом між ними. Це 

такий «план-дій» для студентів, який дозволяє точно зрозуміти, чого очікувати, 

а викладачеві ефективно організувати роботу протягом курсу. Силабуси 

навчальних дисциплін розміщуються на веб-сайті коледжу для ознайомлення 

абітурієнтів, студентів, їхніх батьків, роботодавців та інших стейкхолдерів.  

Ознайомившись з коротким та зрозумілим змістом силабусу, студент чітко 

розуміє, що собою являє дана навчальна дисципліна, які ставить вимоги до її 

опанування та умови атестації, тому робить свідомий вибір серед 

запропонованих дисциплін. 

У світовій практиці та вітчизняних університетах накопичився певний 

досвід по моделюванню структури силабусів, який базується на 

компетентнісному підході. Усі складники такої моделі слугують кінцевому 

результату освітнього процесу − формуванню у майбутнього фахівця 

професійних компетентностей. Як правило, модель силабусу, базована на 
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компетентностях, містить: анотацію курсу, його мету, організацію навчання, 

оцінювання та політику курсу [3].  

Моделювання силабусу сприяє й поширенню інноваційних технологій в 

освіті. Для того, щоб розробити ефективний курс потрібно враховувати терміни 

й логістику, визначити мету й стратегії навчання, зміст курсу, сформувати 

компетентності й програмні результати, обґрунтувати принципи оцінювання 

результатів вивчення курсу. Необхідно також підтримувати постійний зворотній 

зв’язок зі студентами та стейкхолдерами для виявлення позитивних і негативних 

сторін силабусу. На мою думку, може бути використання анкетування (відкритої 

і закритої форм). 

Формування силабусу навчальної дисципліни повинно здійснюватися з 

урахуванням нормативно-законодавчої бази України, діючих стандартів та 

сформованих на їх основі освітньо-професійних програм [4]. 

Проєкт силабусу навчальної дисципліни обговорюються стейкхолдерами 

освітнього процесу, розглядається на засіданні циклової комісії, педагогічних 

радах та затверджується заступником директора з навчальної роботи. 

Процес моделювання силабусів навчальних дисциплін повинен постійно 

удосконалюватися з урахуванням потреб усіх стейкхолдерів освітнього процесу 

та ринку праці.  Оскільки, досконалий силабус сприяє ефективній підготовці 

сучасного висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця. 
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ЛІДЕРСТВО В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Поточний момент трансформації вітчизняної системи освіти визначається 

низкою протиріч, вирішення яких потребує адекватної реакції як політичного 

керівництва України так і освітян. Нормативно-правове поле регулювання 

освітнього середовища ще не набуло завершеного стану та перебуває в процесі 

формування. Деякі структурні елементи національної освіти (освіта дорослих, у 

тому числі післядипломна освіта, професійна (професійно-технічна) освіта та ін.) 

знаходяться в стані правового оформлення та реформування. В ситуації, коли 

суспільство і держава формують запит щодо якісної освіти, а відповідно 

високого рівня професіоналізму педагогічних працівників, розвиток лідерської 

компетентності набуває ключового значення. В цьому контексті важливим 

вбачається розвиток лідерських якостей фахівців на різних етапах їх освітньо-

професійної траєкторії. При цьому варто враховувати, що уміння прийняття 

компетентних рішень, навички самоорганізації та володіння лідерськими 

якостями є актуальним не лише для керівників, а й викладачів та інших категорій 

педагогічних працівників професійної освіти. Особливої актуальності навички 

лідерства педагогічних працівників набувають як необхідна умова досягнення 

якості освітніх організацій в мінливих умовах сьогодення, балансу між 

гнучкістю і стабільністю, творчістю та результативністю, тощо.  

На думку науковців, розвиток лідерських якостей педагога є важливим 

фактором його фахового зростання. Досліджуючи питання лідерства в контексті 

педагогічної діяльності, М. Лютий дійшов висновку, що лідерська 
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компетентність як особистісне утворення забезпечує професійну успішність та 

прагнення до саморозвитку. На його думку, саме лідерство, що проявляється у 

педагогічній практиці є рушійною силою здатною переборювати адміністративні 

перепони та втілювати в життя інноваційні підходи у викладацькій та науково-

дослідній діяльності. [2]. 

В. Сидоренко акцентує увагу на навичках сучасного педагога в управлінні 

знаннями, тобто – отримання знань, їх створення, організації і ціннісного 

використання [5]. Поряд з цим, важливим моментом педагогічної діяльності є 

управління освітнім процесом. Як зазначає Н. Мойсеюк, педагогічний працівник 

визначає мету і завдання процесу в конкретних умовах, програмує розвиток 

особистості здобувача освіти, обґрунтовує систему педагогічних засобів, форм, 

методів, їх етапність, спрямованість на розв'язання конкретних педагогічних 

завдань [3]. В сучасних умовах, педагогічний працівник здійснює не лише 

управління процесом особистісного та професійного розвитку здобувача освіти 

а і організації певного сегменту (дисципліни, предмету) динамічного освітнього 

середовища закладу освіти. 

У своїх дослідженнях науковці визначають лідерську компетентність як 

багатокомпонентне утворення, що містить лідерські якості, уміння та знання і 

цінності, вона є рисою особистості, що забезпечує професійну успішність 

особистості та прагнення до постійного саморозвитку і навчання. [2] 

Так С. Нестуля дійшла висновку, що лідерська компетентність – це 

здатність реалізовувати цілі, завдання, функції та технології лідерського 

управління, набувати професійного досвіду та досвіду лідерства як певних 

соціальних стосунків між членами групи, бути лідером. Вона є інтегрованою 

якістю особистості, яка складається із таких структурних компонентів: 

когнітивного (знання), операційно-діяльнісного (уміння та здатності) та 

особистісного (якості особистості, загальні та специфічні риси лідера). На її 

переконання, лідерська компетентність виступає основою успішної діяльності 

сучасного фахівця у колективі, оскільки вона полягає не лише в якісному 
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виконанні ним своїх посадових обов’язків, але й в особливостях його 

особистісних якостей [4]. 

Досліджуючи лідерську компетентність освітян у соціально-психологічній 

площині, науковці прийшли до висновку, що лідерство виявляючись через 

статичний аспект (положення), продукує динамічний – процес впливу. В основі 

цього феномену лежить прояв лідерських якостей особистості. Таким чином, 

лідерську компетентність можемо розглядати як статус (положення) індивіда, 

обумовлений його ефективною діяльністю та процес впливу на власну діяльність 

та поведінку інших [1]. 

Виходячи із трактування самого поняття, визначеного чинним 

законодавством, компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь, 

навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність [1]. Зазначене формує результативність розвитку 

лідерської компетентності, як ефективне здійснення професійної діяльності 

педагогічного працівника, що вже само по собі визначає постійне фахове та 

особистісне удосконалення. Тобто, розвиток таких компонентів передбачає 

збалансований циклічний підхід. В системі освіти дорослих він може 

реалізовуватись на засадах щорічного підвищення кваліфікації за різними 

моделями. Як варіант реалізації такого підходу може бути апробована 

Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти (БІНПО) варіативна 

модель – Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої освіти. Особливість такої програми полягає у можливості 

закладу освіти оптимально реагувати на запити здобувачів освіти з урахуванням 

рівня сформованості їх компетентностей [1]. 

З іншого боку, вивчені результати досліджень вказують, що кожен із 

показників лідерської компетентності має певний діапазон рівнів якості. Тобто 

на різних етапах становлення педагога як фахівця ці якості відрізняються 

різними ступенями сформованості і потребують відповідного механізму їх 
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удосконалення. В цьому моменті, доцільним вбачається підхід відображений в 

дослідно-експериментальній роботі під патронатом МОН України за темою 

«Формування лідерської компетентності учня та вчителя для життя в 

інноваційному суспільстві» [1]. Суть якого полягає в сегментації рівнів 

сформованості лідерської компетентності за сутністю проявів самоорганізації та 

впливу на колектив (групу). Розвиток лідерських якостей педагогічного 

працівника можна диференціювати: 

перший рівень – високопрофесійний співробітник (здійснює свій внесок 

через активне використання власного потенціалу); 

другий рівень – цінний член команди (робить особистий вклад у 

досягнення загальної мети, ефективно взаємодіє з іншими членами команди); 

третій рівень – ефективний лідер (організовує людей, раціонально 

розподіляє ресурси з метою виконання поставлених завдань); 

четвертий рівень – компетентний управлінець (формує бачення перспектив 

розвитку підрозділу (організації) і послідовно досягає визначеного результату, 

ефективно корегує діяльність, забезпечує високі стандарти якості освіти); 

п’ятий рівень – акме-лідер (реалізовує свою місію, ефективно працює з 

командою і досягає цілей. Поряд з цим, допомагає лідерам інших рівнів досягати 

більш високого рівня лідерства, сприяє їх зростанню до вищого від свого рівня) 

[1]. 

Висновки. В сучасних умовах соціокультурних та економіко-політичних 

трансформацій лідерський потенціал стає однією із важливих умов, а лідерство 

– інструментом реформування системи освіти та модернізації вітчизняного 

освітнього простору. В даному контексті, лідерські якості є одним із базових 

чинників самоорганізації та професійної реалізації педагогічних працівників. Їх 

вияв та удосконалення реалізовується через розвиток лідерської компетентності. 

Сутність сучасної моделі розвитку лідерської компетентності педагогічних 

працівників в системі підвищення кваліфікації полягає у динамічній комбінації 

варіативних складників – освітніх модулів, що спрямовуються на розвиток 
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когнітивного, операційно-діяльнісного та особистісного компонентів лідерської 

компетентності. Співвідношення яких визначається відповідно до рівня 

лідерства педагогічного працівника та перспектив розвитку за етапами 

підвищення кваліфікації у міжатестаційний період. Моніторинг якості 

підвищення кваліфікації дозволяє модернізувати модель відповідно до запитів 

замовників та вимог часу. 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ 

КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ НА УРОКАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Анотація. Окреслено тенденції та деякі проблеми сучасного стану 

підготовки слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів у вітчизняних 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Наведено шляхи та засоби 

розвитку критичного мислення майбутніх кваліфікованих робітників, а також 

їх короткий аналіз. Встановлено прямі зв’язки між рівнем інформативності 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та ступенем 

критичного сприйняття інформації теоретичного та практичного змісту. 

Ключові слова:закладх професійної (професійно-технічної) освіти,слюсар 

з ремонту колісних транспортних засобів, професійна компетентність, 

критичне мислення, матеріальна база, відеохостинг YouTube, відеоуроки 

виробничого навчання. 

Постановка проблеми.Формування професійних і фахових 

компетентностей майбутніх слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів 

через розвиток критичного мислення та сприйняття професійно важливої 

інформації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що 

відповідають сучасним вимогам [1], – це  справа непроста. Особливо, якщо взяти 

до уваги реальний стан фінансування системи ПТО. 

Мета статті.З урахуванням тенденцій та проблем сучасного стану 

підготовки слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів у вітчизняних 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти визначити шляхи й засоби 

розвитку критичного мислення та сприймання інформації майбутніх 
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кваліфікованих робітників. 

Виклад основного матеріалу. Матеріально-технічна база закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти зупинилася на рівні 80-х, в кращому 

випадку 90-х років. Поодинокі випадки, коли училище/ліцей має в лабораторії 

повнокомплектний макет імпортного автомобіля. Проте, в цьому випадку 

ситуація не на багато краща. Просто учні вочевидь мають можливість працювати 

з імпортною технікою, що, безперечно, розширює їх технічний кругозір та коло 

компетентності.  Такі автомобілі все одно є дуже застарілими з точки зору 

сучасного науково-технічного прогресу і така техніка в кращому випадку 

відповідає 90-м – початку 2000-х років. 

Разом із тим, світовий автопром не стоїть на місці. Автомобілебудування 

розвивається навіть у тих країнах, у яких традиційно таких технологій раніше не 

було [2]. Про гігантів автовиробництва, таких як Фольксваген, Рено, Форд, 

Мітсубіші, Мерседес, Сітроєн, Тойота тощо годі й говорити. Щороку кожна з цих 

компаній випускає мінімум одну нову модель та декілька рестайлінгових. Ці 

сучасні автомобілі все ширше й ширше заповнюють ринки по всьому світу. Не 

виключення становить і Україна. 

Аби випускник училища/ліцею більш-менш орієнтувався в складному та 

різноманітному потоці сучасної автомобільної техніки й мав достатні навички 

технічного обслуговування, діагностування та ремонту розповсюджених 

автомобілів замало матеріально-технічної бази навіть найрозвинутіших і 

прогресивних закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

До підготовки кваліфікованих робітників слід підходити комплексно: 

залучати на виробничі потужності училища автомобілі громадян для їх 

обслуговування та ремонту, організовувати високоефективну практику на 

виробництві, для чого укладати угоди з найрозвинутішими та найсучаснішими 

авторемонтними підприємствами та СТО. Але для початку слід звернути увагу 

на можливість ознайомлення учнів із сучасною автомобільною технікою та 

технологіями її обслуговування й ремонту. 
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Одним із потужних інформаційних джерел, що володіє колосальним 

дидактичним потенціалом та ефектом зацікавлення до навчання є відеоконтент, 

яким володіє відеохостинг YouTube [3]. Тут можна знайти різні відео: зняті 

професіоналами та аматорами, досвідченими майстрами та початківцями. Відео 

можуть демонструвати як треба, а також як не треба, фіксувати недоліки, 

порушення технології та правил безпеки праці тощо. Але, безумовно, вони мають 

педагогічну цінність і дають можливість: 

- знайомити із широким асортиментом автомобілів і технологій їх 

обслуговуванням, діагностуванням та ремонтом; 

- знайомитись із конструкцією та ремонтом складових автомобілів  

поелементно; 

- вивчати особливості, нюанси різних марок і моделей автомобілів; 

- навчити учнів критично мислити, проводити аналіз та порівняння; 

- передивлятися ролики у сповільненому режимі (зупиняти відео на 

паузу) для детального вивчення та можливості пояснення педагогами; 

- навчатися самостійно, багатократно повторювати матеріал, 

використовувати його в якості відеоінструкційних карт під час 

практичної діяльності, навчатися дистанційно; 

- створити віртуальну навчально-виробничу майстерню, чим 

компенсувати недосконалість матеріально-технічної бази закладу 

освіти. 

Другим потужним інформаційним джерелом може бути відеоконтент, 

знятий самостійно викладачами, майстрами. До нього можна віднести 

відеоуроки виробничого навчання на базі авторемонтного підприємства чи СТО. 

Просто записи технологічного процесу ремонту певного елементу конструкції 

автомобіля на базовому для проведення виробничої практики підприємстві. Це 

може бути навіть зняте самими учнями відео виконання обслуговування чи 

ремонту автомототехніки своїми руками. Воно також сприятиме розвиткові 

критичного мислення учнів, які зможуть аналізувати здобутки та помилки своїх 
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товаришів, оцінювати, критикувати та переймати їх практичний досвід. 

Висновки.Разом із тим хочемо зауважити, що замінити навчальні 

лабораторії та навчально-виробничі майстерні з реальним, хоча і застарілим 

матеріально-технічним оснащенням YouTube не зможе. Він може бути лише 

потужним дидактичним додатком до наявної матеріально-технічної бази та 

методичного забезпечення. 

 

Список літератури 

1. Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти [СП(ПТ)О 

7231.С.19.10–2018]. Професія : 7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів [Електронний ресурс] // Видання офіційне. – 2019. – 

Режим доступу до ресурсу: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

4-го ...mon.gov.ua › app › media › pto › standarty › 2019.  

2. Гурков А. , Борисюк В. Світовий автопром за рік подвоїв інвестиції у випуск 

електромобілів [Електронний ресурс] / Андрій Гурков, Вікторія Борисюк. – 

2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.dw.com/uk/світовий-

автопром-за-рік-подвоїв-інвестиції-у-випуск-електромобілів/a-49054800.  

3. Что такое YouTube: история YouTube и интересные факты [Електронний 

ресурс] // ОПТИМИЗМ.РУ. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.optimism.ru/wiki/Что_такое_YouTube:_история_YouTube_и_инт

ересные_факты. 

  

https://www.dw.com/uk/світовий-автопром-за-рік-подвоїв-інвестиції-у-випуск-електромобілів/a-49054800
https://www.dw.com/uk/світовий-автопром-за-рік-подвоїв-інвестиції-у-випуск-електромобілів/a-49054800
https://www.optimism.ru/wiki/Что_такое_YouTube:_история_YouTube_и_интересные_факты
https://www.optimism.ru/wiki/Что_такое_YouTube:_история_YouTube_и_интересные_факты


Секція 5 Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як 

показник рівня науково-методичної компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 
 

373 
 

Кирилишина Т.В., 

ст. лаборантка, викладачка кафедри педагогіки,  

психології та менеджменту БІНПО 

м. Біла Церква 

 

ГУМАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 

 

Сьогодні у розвитку вітчизняного суспільства відбуваються суттєві зміни, 

пов'язані з залученням України до загальносвітових процесів суспільно-

культурного прогресу. На сучасному етапі система професійної освіти України 

перебуває в умовах реконструкції та пошуку свого місця в новому правовому 

суспільстві нашої держави та світовому освітньому просторі. 

На початку ХХІ століття істотно змінюються основні загальнолюдські 

пріоритети, невпинно пропагується процес формування інформаційного 

суспільства. На зміну цінностям, що є характерними для індустріального 

суспільства, приходять інші, які визначаються науково-технічною революцією, 

глобалізацією навколишнього світу. 

Перед системою освіти, в тому числі і професійно-технічною, постає 

необхідність пошуку нових та модернізації існуючих підходів до організації та 

змісту освітнього процесу, при цьому особлива увага приділяється гуманізації 

освіти. 

Термін «гуманізм» походить від латинського поняття «Humanitas», і він 

був прийнятий англійською мовою протягом 19 століття. Хоча численні історики 

погоджуються, що це поняття передує точному терміну, винайденому для його 

опису, і воно охоплює різні значення. Humanitas включає в себе цінність, яку 

надає навчання людям і доброзичливості один до одного. 

Гуманізм – явище складне і невичерпне своєю багатоплановістю. Його 

головні аспекти ми знаходимо в ідеях, які у свій час висувались Я.А.Коменським, 

Ж.Ж.Руссо, І.Г.Песталоцці, Г.С.Сковородою та іншими просвітителями 
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минулого. Їх ідеї стали основою становлення гуманізму як бази організації 

суспільства та життєдіяльності людини. 

Подальший розвиток гуманістичних ідей знаходимо у працях, 

присвячених дослідженню шляхів становлення гуманістичних якостей 

особистості учнів. Зокрема, велику цінність у цьому плані становлять думки, які 

прозвучали в працях Ш.О.Амонашвілі, Б.Д.Грінченка, М.С.Грушевського, 

Я.Корчака, А.С.Макаренка, І.І.Огієнка, С.Ф.Русової, В.О.Сухомлинського, 

К.Д.Ушинського, С.Т.Шацького, у роботах психологів Б.Г.Ананьєва, І.Д.Беха, 

М.Й.Боришевського, Л.С.Виготського, Г.С.Костюка, А.Маслоу, М.Монтесорі, 

К.Роджерса, В.Франкла, Е.Фромма, Р.Штайнера та ін. 

Названі автори з високих гуманістичних позицій розглядають питання про 

людину та її призначення, висвітлюють різні аспекти становлення гуманістичних 

рис підростаючого покоління. 

Формування гуманних взаємин посідає одне з головних місць у 

педагогічній спадщині А.С.Макаренка. На його думку, гуманізм визначається 

єдністю поваги та вимогливості до особистості. У поєднанні вимогливості і 

високого гуманізму в освітній системі А.С.Макаренко бачив вихідну психолого-

педагогічну позицію виховання молоді. Справжній педагог, - наголошував 

А.С.Макаренко, - повинен вміти бачити у кожному вихованцеві позитивні сили 

та проектувати у ньому найкраще [6, с. 88]. Любов до людини, до життя і до 

прекрасного у ньому - так можна представити сутність системи виховання за 

Макаренком. 

Питання гуманізації освіти не нові у педагогічній науці й практиці і 

вимагають істотних змін характеру відносин між здобувачем освіти і педагогом, 

організації освітнього процесу. Дефіцит гуманності породжує бездуховність 

освіти зокрема та усього суспільства в цілому. Професійна освіта втрачає 

гуманістичний зміст (тобто орієнтацію на розвиток особистості) і 

перетворюється на вивчення вузького спектра професійних знань і вмінь. 
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З гуманізацією освітнього процесу пов’язана потреба учнівської молоді у 

зацікавленості в об’єктивному оцінюванні їхньої праці, подоланні вічного страху 

перед негативною оцінкою. В об’єктивності оцінювання слід вбачати його 

гуманізацію, яка передбачає повноцінну реалізацію його основних функцій – 

навчальної, коригуючої, стимулюючої, виховної, контролюючої. 

Гуманізація освіти вимагає від педагога прийняття здобувача освіти таким, 

яким він є. Педагог повинен пройнятися почуттями і переживаннями, виявити 

щирість і відвертість. Основним мірилом спілкування повинно бути: ні особисті 

амбіції, ні авторитет викладача, ні мета досягнення знань за будь-яку ціну не 

повинні підпорядковувати інтереси молодої людини, пригнічувати її особистість 

[5, с.38]. 

Видатний український філософ і поет Григорій Сковорода стверджував, 

що любов благотворно впливає на стосунки між людьми, вона лікує душу 

людини. Коли людина щось любить, то її серце радіє, веселиться. І дуже 

страшною образою, вбивством людської душі він вважав розтління людини в 

думках і в її серці. 

Що ж таке гуманізація освіти? 

1) центральна складова нового ідеологічного мислення, яка передбачає 

перегляд, переоцінку виховних компонентів педагогічного процесу у світлі 

їхньої людинотворчої думки; 

2) гуманістичний напрям в педагогіці, олюднення, утвердження 

особистості як найвищої соціальної цінності, прагнення виховувати людину з 

усіма атрибутами, що належать феномену людства [8, с. 15]. 

Утвердження людини як найвищої соціальної цінності, найповніше розкриття її 

здібностей, забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонія 

стосунків людини і довкілля, суспільства і природи є основним змістом 

гуманізації освіти. 

Відповідно до цього гуманізм – це вчення про людину як визначальну мету 

і вищу цінність суспільства, вільну у своїй самореалізації особистість. 
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У розуміння поняття “гуманні стосунки” західний дослідник К.Роджерс вкладає 

особливу педагогічну філософію, що передбачає повагу до особистісної гідності 

кожної людини, її право на вільний вибір і відповідальність за його наслідки. 

Мета вчителя, - на думку К.Роджерса, - полягає у стимулюванні, полегшенні 

свідомого навчання (на противагу несвідомому, безособистісному). 

У навчанні усе має робитись так, щоб радість навчання була у сплетінні з радістю 

творчого виразу особи [7, с. 18]. 

Нагадаймо про ще одну важливу, абсолютно необхідну умову, без якої 

неможлива гуманізація, – це чесність, щирість, рівноправність, недопустимість 

фальші з боку педагога. Щоб педагог не зловживав своїми правами і не вимагав 

від учня того, чим не володіє сам, він повинен бути надто вимогливим і до себе. 

Це ще раз говорить про вирішальність і значущість гармонійного розвитку 

особистості педагога і зумовлює певні вимоги до цього процесу. Його 

цілеспрямованість має поєднуватися з гнучкістю у підборі засобів і шляхів 

досягнення педагогічних цілей, а також із готовністю, коли треба уточнювати і 

модифікувати їх, враховуючи, крім іншого, індивідуальні особливості і 

схильності кожного учня” [7, с. 21]. При цьому тепле, емоційне ставлення до 

особистості учня має доповнюватись повагою до його гідності та його думки, до 

його можливо ще не розкритих інтелектуальних і духовних можливостей. 

Педагог повинен створити такі психолого-педагогічні умови, щоб 

закріплювався антиконфліктний досвід взаємин, щоб здобувачі освіти зрозуміли, 

що прояв гуманістичних якостей – це явище звичайне, а значить, вони самі так 

можуть і повинні чинити. 

Таким чином, гуманізація - багатогранний процес переорієнтації 

свідомості людини і всього суспільства, докорінна зміна ставлення до людини, її 

нове бачення в цілому. Найголовніше завдання полягає у тому, аби віднайти та 

“вичленити ті чинники, котрі є основоположними і справляють вирішальний 

вплив на всі аспекти виховання й самовиховання людини та її особистісний 
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розвиток, а надто на процес її духовного становлення й активного вироблення 

системи гуманістичних цінностей” [1, с. 19].  

Саме завдяки процесу гуманізації виникають суттєві зміни у нашому 

світогляді, які дозволяють ширше та краще усвідомити проблеми освіти (зокрема 

болюче питання конфліктів), а значить, змінити своє ставлення до здобувача 

освіти, як до особистості неповторної, вільної, творчої. В результаті такого 

підходу, коли гуманність стає основною ідеологією суспільства у сфері 

виховання, розривається ланцюг непривітних взаємин, зникають гострі 

суперечності, з’являються нові ідеї, утверджується творче співробітництво і 

злагода, задовольняються інтереси суб’єктів педагогічного процесу. 

Отже, шляхами гуманізації професійно-технічної освіти можна вважати: 

• формування відносин співробітництва між усіма учасниками 

педагогічного процесу; 

• виховання в здобувачів освіти морально-емоційної культури 

взаємовідносин; 

• формування у тих, хто навчається, емоційно-ціннісного досвіду 

розуміння людини; створення матеріально-технічних умов для нормального 

функціонування педагогічного процесу, що виховує гуманну особистість: щиру, 

людяну, доброзичливу, милосердну, з розвиненим почуттям власної гідності й 

поваги до іншої людини. 
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ЗАСВОЄННЯ МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ОСОБИСТІНО-РОЗВИВАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИК ПІГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ 

 

Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання в умовах вишу  

проектується як розвивальний та виховний процес, спрямований на формування 

компетентностей майбутніх фахівців. 

До питань теоретичних засад компетентнісного підходу, структури 

професійної компетентності майбутніх педагогів, чинників її формування 

звертається низка науковців (ГерляндТ., Брюханова Н., Дегтярьова Г., Ігнатенко 

Г.,  Коваленко О., Ковальчук В., Лузан П., Манько В., НестероваЛ., Руденко Л., 

СлатвінськаО., Ничкало Н., ШимановськийМ. та ін.).  

Компетентнісний підхід побудови освітнього процесу у виші потребує 

врахування  кардинальнихзмін, що відбуваються в суспільстві, які перш за все 

пов’язані з його цифровізацією, а також міжнародною євроінтеграцією[1]. 

Професія педагога професійної школи –багатоаспектна.  Саме рівень 

сформованості низки компетентностей і визначає якість його професійної 

підготовки. 

Наше дослідження спрямоване на визначення  педагогічних умов 

формування  готовності майбутнього педагога професійного навчання до 



Секція 5 Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як 

показник рівня науково-методичної компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 
 

380 
 

впровадження особистісно-орієнтованих  навчальних технологій як чинника 

підготовки їх до педагогічної взаємодії. 

До педагога професійного навчання висуваються високі вимоги стосовно 

базових знань з науки і техніки, що відповідають спеціалізації, але не менш 

важливим є психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх освітян 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти [2]. 

Проведене дослідження щодо визначення труднощів, з якими перш за все 

стикаються майбутні педагоги професійного навчання на етапі професійної 

адаптації під час проходження педагогічних практик є недостатній рівень їх 

методичної компетентності, що проявляється, зокрема, в низькому рівні 

готовності до педагогічної взаємодії. 

За результатами проведеного опитування практично всі майбутні педагоги 

професійного навчання відмічають важливість володіння:здатностями  щодо 

розвитку в  учнів зацікавленості до майбутньої професії, уміннями об'єднувати 

здобувачів освіти навколо себе з метою вирішення педагогічних ситуацій тощо. 

Освітній процес – інтеграція педагогічних ситуацій, кожна  з яких  

унікальна, аледля їх розв’язання необхідно мати певний досвід та вміння 

застосовувати набуті теоретичні знання на практиці [3]. У той же час 75 відсотків 

опитаних майбутніх педагогів професійного навчання визначили труднощі щодо 

застосування отриманих знань на практиці, а в деяких випадках нерозуміння  для 

чого ті чи інші теоретичні відомості впроваджені у зміст їх фахової підготовки. 

Аналіз педагогічної діяльності майбутніх педагогів професійного навчання 

під час проходження практик засвідчує, що найбільші труднощі проявляються 

під час налагодження педагогічної взаємодії.Прояв педагогічної взаємодії 

відбувається у взаємному спілкуванні та взаємній діяльності суб’єктів освітнього 

процесу[4,5]. 

80 відсотків респондентів вказали, що під час проведення занять їм важко 

організовувати освітній процес на засадах особистісно-орієнтованих навчальних 

технологій.  
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Узагальнюючи позиції науковців щодо особистісно-розвивальних 

навчальних технологій, зазначимо, що такі технології спрямовані на розвиток у 

здобувачів освіти креативності, самостійності, активності, комунікабельності, 

здатності до спільної діяльності та співробітництва, що відповідає нагальним 

вимогам сучасного ринку праці [6].  

Нами визначені та експериментально обґрунтовані наступні педагогічні 

умови формування готовності майбутніх  педагогів професійного навчання до 

впровадження в освітній процес особистісно-розвивальних навчальних 

технологій: 

планомірне проектування в освітній процес  особистісно-розвивальних 

навчальних технологій через чітке визначення навчального змісту та вибір  

необхідних форм і методів навчання; 

визначення ціннісно-мотиваційної складовоїметикожного освітнього 

компоненту,  спрямованої на формуванням позитивного ставлення студентів до 

засвоєння особистісно-розвивальних навчальних технологій,  інтересу до 

застосовуванняїху майбутній фаховій діяльності; 

забезпечення  набуття студентами досвіду аналізу проблемних ситуацій, 

розв’язання педагогічних задач; 

включення студентів до розробки проектів, пов’язаних з особистісно-

розвивальними навчальними технологіями. 

Впровадження особистісно-розвивальних навчальних технологій в 

освітній процесце –творча діяльність педагогів щодо забезпечення 

гарантованого досягнення результатів навчання й розвитку тих, хто навчається 

на основі врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей, що 

включає створення і реалізацію алгоритмів спільної навчальної діяльності її 

суб’єктів, відповідне проектування навчального змісту й вибір  відповідних 

організаційних форм і методів навчання. 

 Такий підхід дозволить активізувати підготовку майбутніх педагогів 

професійного навчання до педагогічної взаємодії. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Проблематика формування громадянської компетентності в сучасних 

умовах розвитку демократичних цінностей активно постає у країнах Європи 

наприкінці ХХ століття. 

Сприяння розвитку громадянського суспільства як сфери самовияву 

вільних особистостей, добровільно сформованих асоціацій передбачає наявність 

і вияв громадянської компетентності.  

Створення умов для формування особистості, для якої громадянське 

суспільство є осередком розкриття її творчих можливостей, задоволення 

особистих і суспільних інтересів, залишається одним із основних завдань освіти 

в Україні. Освітній процес потребує суттєвого змістового й організаційного 

оновлення, коли визнання громадянських цінностей відбуватиметься не 

примусово, а внаслідок особистої прихильності людини до них.  

Актуальним стає розширення практичного досвіду громадянської участі 

здобувачів освіти, формування їхньої громадянської компетентності й 

усвідомлення потреби вчитися цьому протягом життя. 

Концепція освітнього стандарту нового покоління потребує переходу до 

особистісно зорієнтованого, компетентнісного підходу до змісту освіти. 

У Законі України «Про освіту», Державного стандарту базавої середньої 

освіти, професійного стандарту за професіями зазначено, що «реалізація мети 

повної загальної середньої освіти забезпечує формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної 



Секція 5 Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як 

показник рівня науково-методичної компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 
 

384 
 

життєдіяльності» [2]. Серед таких компетентностей значаться громадянська 

компетентність, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав 

людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і 

можливостей.  

Проблемі формування громадянської компетентності особистості 

присвячено низку наукових праць таких дослідників: Р. Арцишевський, Т. Бакка, 

П. Вербицька, О. Кучер, Т. Ладиченко, А. Нікітін, В. Оржеховський, О. 

Охредько, О. Пометун, С. Позняк, С. Рябов, К. Чорна та інші (становлення й 

розвиток громадянської освіти як спеціалізованої галузі освіти щодо формування 

громадянської компетентності); М. Боришевський, Г. Гревцева, З. Возна, Л. 

Корінна Р. Мохнюк, О. Муляр, М. Рудь, О. Сухомлинська та інші (чільні 

категорії громадянської освіти); Т. Ладиченко, Ю. Олексін, О. Пометун, Т. 

Смагіна, Т. Ремех та інші (сутність та структура громадянської компетентності, 

шляхи її формування в учнів). 

На думку О. Кучер, яка аналізує громадянську компетентність у широкому 

сенсі як функцію громадянського суспільства, що створює ґрунт для ефективної 

громадянської діяльності особи, соціальних груп і всього суспільства, та у 

вузькому – як параметр діяльності особи, соціалізованої під впливом 

громадянських знань, навичок та вмінь, що передбачає наявність громадянських 

цінностей і якостей, дотримання правил поведінки та відповідальність як 

соціальну якість людини [3, с.40–41]. Сутність громадянської компетентності 

виявляється в її ключовому характері та в громадянськості [3, с. 40]. О. Пометун 

визначає громадянськість як готовність людини реалізувати свої права та 

обов’язки, поважати права та свободи інших громадян, усвідомлювати 

відповідальність перед суспільством і державою за свої вчинки [5, с. 18]. 

Громадянська компетентність як одна із ключових компетентностей 

особистості охоплює її здатність до політичного аналізу й судження, здатність і 

навички пошуку й усвідомлення інформації, використання медіа-засобів і 
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комунікації для участі в публічних дискусіях і процесах, здатність до 

демократичного ухвалення рішень, дії [4].  

Т. Смагіна зауважує, що компетентність людини в громадянській сфері 

кореспондує її громадянську відповідальність, вміння спільно з іншими 

виробляти рішення й реалізовувати його, виявляти толерантність, гармонійно 

поєднувати особисті інтереси з потребами окремої корпорації та суспільства, 

брати участь у функціонуванні демократичних інститутів, виявляти потребу в 

актуалізації й реалізації свого особистісного потенціалу [6, 39–40].  

Схарактеризуємо основні особливості громадянської компетентності: 

- ключова компетентність (а саме такою є громадянська) 

характеризується здатністю людини здійснювати складні 

поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно 

розв’язуючи проблеми; 

- громадянська компетентність ґрунтована на громадянських цінностях, 

які уналежнюють ідеали, переконання й відповідну моральну позицію 

особистості;  

- формування громадянської компетентності як готовності діяти в 

освітньому процесі може здійснюватись виключно в спільній діяльності 

вчителя та учнів;  

- тісно пов’язані компоненти громадянської компетентності 

формуються комплексно, тому завданням школи є створення умов для 

набуття учнями цього комплексу знань, навичок і ставлень.  

У програмі «Громадянська освіта» завданням громадянської освіти є 

«забезпечення цілеспрямованої підготовки молоді до функціонування у системі 

суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та 

активної відповідальної участі в суспільній діяльності»  

Програмові цілі громадянської освіти фактично узагальнено в пункті 3 як 

«формування громадянської компетентності учнівської молоді, що забезпечує її 

активну громадянську позицію, здатність відповідально реалізовувати свої права 
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та обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство у 

розв’язанні суспільних проблем» [1]. 

Основні елементи громадянської компетентності: мотиваційний, 

ціннісний, когнітивний, операційний. 

Ґрунтуючись на дослідженні Т. Смагіної, зазначимо, що формування й 

розвиток громадянської компетентності уччнівської мооді передбачає 

вдосконалення знань і наукових уявлень про взаємозв’язок громадян і 

суспільства, громадян і держави, відносини між людьми; способів діяльності, 

практичних умінь, моделей поведінки, в яких виявляється його громадянськість; 

громадянських цінностей й особистісних смислів учня; досвіду самостійного 

розв’язання проблем приватного й публічного життя людини в громадянському 

суспільстві.  

Сформована громадянська компетентність вивляється в сукупності 

компетенцій як результатів навчання: соціально-комунікативнаінформаційно-

медійна, розв’язання соціальних конфліктів, проблем, відповідальний 

соціальний вибір й ухвалення рішення, громадянська участь 

Аналізуючи викладений матеріал ми дійшли висновку, що громадянська 

компетентність є інтегративною характеристикою особистості, що уналежнює 

певний рівень її готовності до активного здійснення суспільного життя. 

Сформована громадянська компетентність напряму пов’язана з громадянськістю 

як духовно-моральною цінністю, світоглядно-психологічною характеристикою 

людини, зумовленою державною самоідентифікацією, усвідомленням 

приналежності до конкретної країни. Громадянська компетентність є сукупністю 

знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань, 

які допомагають зрозуміти своє місце в суспільстві, відповідальність за себе й 

свої дії, передбачають усвідомлення себе громадянином, відповідальним за 

країну й готовим реалізовуватися та працювати тут.  
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ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС 

ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

В останні роки проблемі підготовки майбутнього фахівця у закладах вищої 

освіти приділяється значна увага українських та зарубіжних науковців. У сферу 

активного вивчення входить: вияв мотивації вибору професії психолога 

(І. Васильєва, Д. Грищенко, А. Донцов) та закономірностей його професійного 

становлення (І. Бех) [2; 157-162]; виокремлення нових вимог до сучасної 

особистості та розробка його освітньо-кваліфікаційної характеристики (М. 

Авраменко, С. Максименко); професійної компетентності (Н. Антонова [1; 13-

25] та професійно важливих якостей (Н. Баженова, А. Борисюк, О. Веселова) у 

сучасного фахівця.  

Ґрунтуючись на провідних положеннях щодо професійної освіти, особливу 

увагу нами було зосереджено на створенні організаційно-методичної умови, 

необхідної для формування в майбутніх фахівців професійної компетентності, 

яка передбачала застосування засобівкомпетентнісного підходу в систему їхньої 

професійної підготовки. 

Опрацювання науково-педагогічних джерел дозволило з’ясувати, що 

виникнення та перспективний розвиток ідеї формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця зумовлено, з одного боку, інтенсивним 

розвитком сфери освітніх послуг, а з іншого, – утвердженням в системі освіти 

пріоритету нової педагогічної парадигми – компетентнісного підходу.  

Компетентнісний підхід базується на визнанні цінності та орієнтує 

майбутніх фахівців на свідоме набуття професійної компетентності та 
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відповідних предметних компетенцій, що забезпечують їхню високу соціальну 

мобільність та конкурентоспроможність на мінливому ринку праці [3; 49-60]. 

Щодо використання компетентнісного підходу в процесі викладання 

фахових дисциплінта на спеціальних інформаційно-просвітницьких засіданнях 

та відповідних методичних семінарах викладачі спеціально орієнтованих курсів 

та дисциплін ознайомлювалися з теорією і практикою передового досвіду вищої 

школи щодо реалізації компетентнісного підходу в професійну підготовку 

майбутніх фахівців.  

Застосування засобів компетентнісного підходу у професійну підготовку 

майбутніх фахівців потребує здійснення наступних етапів, а саме: 

І етап – аналітико-діагностичний, який передбачав аналіз передового 

педагогічного досвіду щодо впровадження компетентнісного підходу у закладі 

освіти, визначення найбільш ефективних його форм, методів і засобів; вияв 

суперечностей, що стримують успішність реалізації цілей і завдань суто 

спеціальної підготовки здобувачів, з урахуванням особливостей функціонування 

сфери освітніх послуг, а також способів їх конструктивного вирішення;  

ІІ етап – проектувально-конструктивний, який передбачав приведення 

навчальних програм з дисциплін спеціальноої підготовки майбутніх фахівців у 

відповідність з вимогами компетентнісного підходу, моделювання необхідних 

для цього сценаріїв навчальних занять і нових форм завдань для їхньої 

самостійної роботи з урахуванням вимог останнього до оцінки їх академічних 

досягнень; 

ІІІ етап – організаційно-рефлексивний, який був спрямований на 

впровадження в практику спеціальної підготовки майбутніх майбутніх фахівців 

принципів компетентнісного підходу, а також критичний аналіз перебігу й 

результатів щодо набуття ними професійної компетентності під час 

теоретичного навчання й виробничої практики, публічне їх обговорення й 

узагальнення кращих зразків педагогічної творчості викладачів у вигляді 

підготовки науково-методичних рекомендацій і порад.  
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Наприкінці першого етапу в реалізації організаційно-методичної умови 

провідні учасники освітнього процесу, спрямованого на формування в майбутніх 

фахівців професійної компетентності дійшли єдиної думки, що компетентнісний 

підхід у його застосуванні до процесу їхньої професійно підготовки 

дозволяє:перейти в їхньому навчанні від орієнтації на відтворення знань до більш 

дієвого їх застосування й найбільш досконалій формі;зняти диктат об’єкта 

праці;покласти в основу стратегії спеціальної освіти підвищення гнучкості їїформ 

і методів на користь розширення можливості працевлаштування випускників 

закладів освіти і їх здатності виконувати розширений обсяг функцій і 

завдань;забезпечити пріоритет міждисциплінарно-інтегрованих вимог 

дорезультату освітнього процесу;пов’язати більш тісно мету освіти майбутніх 

фахівців з ситуаціями їхньої самореалізації на ринку професійної праці та послуг; 

орієнтувати діяльність випускників на нескінченну розмаїтістьпрофесійних і 

життєвих ситуацій. 

Другим кроком учасників освітнього процесу було визначення цілей і 

завдань навчальних курсів, а також розробка їх компетентнісно-орієнтованих 

робочих програм, в яких передбачено: спеціальне формування кожного з 

основних компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців через 

визначення відповідних дидактичних цілей, сформульованих у відповідності з 

педагогічними функціями або аспектами їхньої майбутньої професійної 

діяльності;створення відповідних змістових модулів, що забезпечують приріст 

конкретної компетенції, яка входить до складу структури професійної 

компетентності майбутнього фахівця; відібрано зміст навчальних модулів, які є 

основою для формування у них основних компонентів професійної 

компетентності;визначено перелік предметних компетенцій, які набувають 

здобувачі через оволодіння кожним модулем, а також види завдань, за 

допомогою яких це буде відбуватися. 

Зокрема, конкретизуючи параметри цільового блоку викладачі повинні 

більш чітко усвідомити cпецифіку, закладену в поняття «професійна 
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компетентність» як такої категорії, яка може характеризувати як певний етап в 

процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, так і її прикінцевий 

результат.  

Щодо результативного блоку, то викладачі доходили висновку, що 

отримання позитивного прикінцевого результату у процесі професійно 

підготовки, передбачаєперіодичний контроль за йогодосягненням на 

певнихетапахцьогопроцесу. Нормативний результат сформованості професійної 

компетентності здобувачама є передбачати контроль за послідовністю її 

формування з визначенням вимог до певного рівня сформованості на кожному з 

етапів професійної підготовки. Ці рівні можуть бути співвіднесеними зі 

ступенями навчання майбутніх фахівців. Але рівні набуття професійної 

компетентності майбутніми фахівцями передусім мають бути пов’язаними з 

послідовністю формування їхнього індивідуального досвіду пізнавальної та 

квазі-професійної діяльності.  

Крім того, вони повинні віддзеркалювати хід навчального процесу: 

мотивацію навчання (усвідомлення тими, хто навчається, цілей і завдань), 

актуалізацію мінімально необхідного досвіду діяльності, вивчення нового 

матеріалу з відпрацюванням теоретичного і практичного блоків, самоаналіз 

отриманих результатів та співвіднесення отриманих результатів з 

передбачуваними. Це передбачає чітке визначення вимог до прикінцевого рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців та до основних 

етапів її формування.  

 

Список літератури 

1. Антонова Н.О. Уявлення про професійну компетентність та привабливість 

майбутньої професії для студентів психологічних факультетів / Н.О. 

Антонова // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К.: Інститут 

психології АПН України. – Т. 7. – Вип. 7. – С. 13–25. 



Секція 5 Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як 

показник рівня науково-методичної компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 
 

392 
 

2. Бех І. Д. Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах / Іван 

Дмитрович Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – 4. – С. 157–162. 

3. Нагорна Н. В. Методологічний аспект проблеми формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця / Н. В. Нагорна // Проблеми 

формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього 

фахівця в контексті вимог євроінтеграції: Монографія / [наук. ред. О. С. 

Цокур]. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2012. – С. 49–60.  

 

 



Секція 6 Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в 

сучасних умовах 
 

393 
 

СЕКЦІЯ 6 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ТА ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Бричко А. О., 

викладач загально-професійної підготовки  

Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і  

торгівлі(м. Кропивницький, Кіровоградська обл.) 

 

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

РОБОЧИХ ЗОШИТІВ 

 

Фахівець сьогодні – це людина, яка володіє сучасними інформаційними 

технологіями, може трансформувати отримані знання в інформаційні проекти, 

здатна працювати в команді, креативна, комунікативна, готова до самоосвіти 

впродовж життя. Щоб підготувати такого фахівця, необхідно зорієнтувати 

освітній процес на активну самостійну роботу учнів. Одним з елементів 

дидактичного забезпечення, що дозволяє це зробити – є робочий зошит. Робочі 

зошити можуть бути представлені у вигляді поліграфічного видання і спрямовані 

на різні види робіт в рамках освітнього процесу.  

Електронний робочий зошит – це цифровий дидактичний засіб 

комплексного призначення, що є частиною навчально-методичного комплексу з 

дисципліни. Застосування цифрових освітніх інструментів в структурі подання 

робочого зошиту дозволяє наблизити кращий контент з дисципліни до кожного 

учня.  

Сучасні комп’ютерні технології дають викладачу нові можливості, 

дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу 

пізнання. Таке заняття викликає в дітей емоційний підйом. Навіть учні, які мають 

невисокий рівень знань, охоче працюють із комп’ютером. А коли додати до 
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уроку «ізюминку», тобто активізувати учнів до навчання, пробудити інтерес – то 

і результат буде якіснішим. 

Інтегруючи різні комп’ютерні засоби навчання і засоби інформаційних та 

комунікаційних технологій, ми отримуємо якісний сучасний інтерактивний 

варіант робочого зошиту, з яким можна працювати за допомогою смартфона або 

комп’ютера. 

Термін «інтерактивний» походить від англійського слова «interact», де 

«inter» – взаємний, «act» – діяти. Отже, інтерактивний – це здатність взаємодіяти 

в режимі бесіди, діалогу з чимось (комп'ютером), або з кимось (людиною). 

Основними компонентами інформаційної технології навчання є технічні 

засоби (персональний комп’ютер, засоби мультимедіа та ін.), програмні засоби 

та організаційно-методичне забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

Особливістю розвитку і застосування інформаційнихкомп’ютерних 

технологій навчання є те, що вони мають тенденціюприймати адаптивні 

властивості, налагоджувати комунікацію з учнями.  

Актуальність теми  «Дидактичні засади конструювання та використання 

робочих зошитів» обумовлена тим, що в умовах динамізму розвитку науки та 

освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання 

перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, 

запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість 

підготовки кваліфікованих робітників. У структурі навчання посилюється роль і 

значення освоєння різноманітних способів діяльності, підвищення їхньої 

Рис. 1. Базові онлайн-ресурси для створення інтерактивного робочого 

зошита 
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технологічності, створення умов для активної соціальної дії, дослідницької 

діяльності.  

Головною метою використання робочих зошитів у професійній підготовціє 

оптимізація та підвищення ефективності навчально-пізнавальноїдіяльності учнів 

на всіх етапах навчального процесу[6]. 

Виділяютьнаступніфункціїробочихзошитів: навчальна, розвиваюча, 

виховна, контролююча, раціоналізуюча. 

Видиробочихзошитів 

Для вивченнябільшостіпредметівзагально-професійногота професійного 

циклу рекомендовано конструюванняєдиного(поліфункціонального) 

робочогозошиту, якимучнібудутькористуватися прироботі в аудиторії та дома.  

Поліфункціональний (єдиний) робочийзошитскладається з: 

 

 

 

 

 

 

 

Робочийзошит для лабораторних занять. 

 

 

 

 

 

Робочийзошит для практичних занять. 

 

 

 

Рис. 2. Структура поліфункціонального робочого зошита 

Рис. 3. Структура робочого зошита для лабораторних занять 

Рис. 4. Структура робочого зошита для практичних занять 
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Робочийзошит для лекційних занять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочийзошит для контрольних і творчихробіт. 

 

 

 

 

 

Робочийзошит для самостійноїроботиучнів.  

 

 

 

 

 

Робочий зошит можна розглядати як набір завдань, дидактичніматеріали 

чи, навіть, дидактичний комплекс; він виступає в якості засобунавчання або 

особливого жанру навчальної літератури та входити до комплекту комплексно-

методичного забезпечення викладача[1, 4]. 

Переваги використання робочого зошита для учнів ЗП(ПТ)О: 

Рис. 5. Структура робочого зошита для лекційних занять 

Рис. 6. Структура робочого зошита для контрольних та творчих робіт 

Рис. 7. Структура робочого зошита для самостійної роботи 
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- наявність  теоретичних  відомостей  у  стислому  вигляді  допомагає 

структурувати та систематизувати матеріал, який вивчається; 

- доступність і зручність використання електронного варіанта робочого 

зошита, як під часочної, так, і дистанційної форми навчання; 

- диференційовані  вправи і  завдання забезпечують практичне 

оволодіння теоретичним матеріалом на посильному навчальному рівні;  

- запропонована  система  вправ  і  завдань  різного  характеру 

(репродуктивних,  творчих,  дослідницьких)  змушує  учнів  активно  включатися 

у процес навчання, здійснювати суттєву самостійну діяльність, спрямовану на 

здобуття знань. 
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БутенкоТ.В.,  

викладач вищої категорії циклової комісії фармації і 

 хімічних технологійВСП “Технологічний фаховий коледж  

Дніпровського державного технічного університету” 

(м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.) 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ГУРТКА 

 

Компетентнісний підхід в освіті – це відповідь на вимоги часу. Динамічні 

зміни життя, постійне оновлення інформації зумовлюють потребу у фахівцях, які 

готові оперативно адаптуватись, навчатись протягом життя, безперервно 

розвиватись, вирішувати реальні задачі у складних умовах сучасного буття, 

самостійно мислити, бути здатними до самореалізації.Історично складені форми 

і методи, які орієнтовані на засвоєння готових знань, у сучасних умовах все 

більше виявляються нездатними забезпечити формування здібностей 

особистості, справлятися із всезростаючим  обсягом інформації.Оновлення форм 

і методів роботи повинно бути спрямоване на заміну репродуктивного навчання 

творчим.  

Це завдання можна реалізувати шляхом роботи здобувачів освіти у 

предметних гуртках. Робота здобувачів освіти поза навчальним процесом є 

одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. 

Гурткова робота є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки 

молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів. Це комплекс заходів 

наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання 

всіх здобувачів освіти  навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної 

спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. 

На базі Відокремленого структурного підрозділу «Технологічний фаховий 

коледж Дніпровського державного технічного університету» для здобувачів 

освіти спеціальностей “Хімічні технології та інженерія” та “Фармація, 

промислова фармація” було створено предметний гурток з дисципліни «Фізична 



Секція 6 Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в 

сучасних умовах 
 

400 
 

та колоїдна хімія».Предметний гурток коледжу формується та працює 

відповідно до Положення про предметні гуртки ВСП “ТФК ДДТУ” яке містить 

задачі, форми роботи, облік роботи та звітність[1]. 

Мета створення предметного гуртка з дисципліни «Фізична та колоїдна 

хімія»:  

• розширення і поглиблення бази знань;  

• розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей; 

• формування практичних умінь і навичок.  

Завдання гурткової роботи: 

• створення умов для творчого розвитку та самовираження здобувачів 

освіти;  

• впровадження інноваційних форм і методів навчання;  

• задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні відповідно до 

її інтересів і здібностей.  

Беручі участь у роботі гуртка,здобувачі освіти вчаться:  

• системно мислити; 

• здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці; 

• працювати у мережі Інтернет; 

• самостійно і творчо працювати зі спеціалізованою літературою, 

довідниками; 

• працювати з лабораторним обладнанням. 

У навчальному закладі практикуються такі форми гурткової роботи: 

✓ проведення дослідів за темами;  

✓  заповнення порівняльних таблиць;  

✓ самостійний пошук цікавої пізнавальної інформації; 

✓ теоретичний аналіз реакцій; 

✓ складання звітів за деякими темами у вигляді відео робіт; 

✓ самостійне складання тестових завдань за розділами; 
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✓ розробка презентацій за темами. 

Зміст, план роботи гуртка, склад його учасників, графік роботи, 

відвідування фіксуються у журналах роботи гуртка.Технічні засоби 

навчання при роботі гуртка: комп’ютер, лабораторне обладнання, 

реактиви, стенди. Засоби контролю за ефективністю навчання та оцінка 

знань: педагогічне спостереження, тестування, анкетування, участь в 

конференціях, підготовка презентацій, відео звітів та захист цих робіт 

тощо. 

Тематичний план роботи предметного гуртка 

№ Розділи, теми Заходи Кількість 

годин 
РОЗДІЛ 1 ВСТУП. АГРЕГАТНИЙ СТАН РЕЧОВИН. МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНА 

ТЕОРІЯ 

1 Фізичні та хімічні явища Досліди та відео звіти 2 

2 Агрегатний стан речовин Досліди, заповнення таблиць 4 

3 Поверхневий натяг Досліди, відео звіти 2 

4 Основні типи кристалічних граток Порівняльні таблиці 2 

5 Підсумковий контроль за розділом у 

вигляді тестів, презентацій, відео 

звітів 

Відео звіти, презентації з 

використанням віртуальної 

дошки Рadlet 

4 

РОЗДІЛИ 2,3  ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА. ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. 

ТЕРМОХІМІЯ. ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. ХІМІЧНА КІНЕТИКА 

6 Теплоємність, види теплоємності Досліди, звіти у вигляді таблиць 2 

7 Тепловий ефект хімічних реакцій Лабораторні досліди 

екзотермічних та ендотермічних 

реакцій 

4 

8 Поняття ентропії Теоретичний аналіз реакцій щодо 

напрямку їх перебігу 

2 

РОЗДІЛ  4 ХІМІЧНА РІВНОВАГА 

9 Хімічна рівновага. Константа хімічної 

рівноваги. Принцип ЛеШательє-

Брауна 

Лабораторна робота “Визначення 

моменту встановлення рівноваги 

гомогенної оборотної реакції” 

4 
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РОЗДІЛ 5 ФАЗОВА РІВНОВАГА. РОЗЧИНИ 

10 Осмос та осмотичний тиск Презентації, відео з 

використанням віртуальної 

дошки Рadlet 

4 

 Всього  30 

 

Крім аудиторних засідань,  гуртківці беруть активну участь у науково-

практичних конференціях і заходах. Здобувач освіти групи ХТ-18/9-1д Крисань 

В.П. прийняла участь у міжнародній студентській конференції “Сучасний стан 

та перспективи розвитку науки” з доповіддю “Визначення моменту 

встановлення рівноваги гомогенної оборотної реакції між ферум(ІІІ) хлоридом та 

калій йодидом”[2]. 

На сьогоднішній час спостерігається ріст популярності дистанційного 

навчання. Дистанційне навчання є оптимальним способом реалізації 

навчального процесу, де здобувач освіти не прив'язаний до місця й часу 

навчання, має постійний доступ до навчальних матеріалів та можливість 

спілкування із викладачами не тільки очно, а й on-line за допомогою Іnternet 

ресурсів [3]. Проведення гурткової роботи з дисципліни «Фізична та колоїдна 

хімія» також передбачає змішану форму навчання за допомогою таких сервісів 

якGoogleClassroom, GoogleMeet, Рadlet, GoogleForms.  

Також велика увага при роботі предметного гуртка приділяється 

застосуванню відео лабораторних робіт, відзнятих заздалегідь викладачем у 

лабораторіях колежу, а також відтворення здобувачами освіти деяких 

нескладних дослідів вдомаза умови якісного інструктування.Сьогодення 

демонструє, що в процесі навчання доцільним є використання навчального відео, 

оскільки слуховий та зоровий аналізатори є домінуючими каналами сприйняття 

навчального матеріалу. Використання відеоматеріалів значно покращує 

ефективність навчального процесу, спонукає до комунікативної діяльності.  
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Гуртковий  напрям в позааудиторній роботі засвідчив свою високу 

ефективність.Він сприяє реалізації соціально-особистісної компетентності через 

стимулювання пізнавальної активності здобувачів освіти та забезпечення їх 

мотивації до навчання, формування у них організованості, самостійності, 

відповідальності, самоконтролю, потреб в реалізації особистісного потенціалу, 

вихованні почуття обов'язку, орієнтації на цінності, загальну культуру. Здобувачі 

освіти отримують можливість на розвиток активного самостійного мислення, 

вміння знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи знання з різних галузей 

знань, вміння прогнозувати результати своєї діяльності і їх практичну 

доцільність. 
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ФОРМУВАННЯ САМООСВІТЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Необхідність безперервної освіти і постійного вдосконалення професійних 

знань та умінь сучасноговисококваліфікованого фахівця диктується швидкими 

темпами суспільного розвитку і вимогами професійної діяльності.  

У сучасних умовах зростає потреба в педагогах професійного навчання 

здатних до творчого пошуку і безперервної самоосвіти, які підтримують високий 

рівень своєї кваліфікації, безперервно поповнюють знання, удосконалюють 

професійні вміння і майстерність. Здатність до самоосвіти розглядається як одна 

з найважливіших професійних якостей сучасного педагога.  

Однак, як зазначають соціологи, стейкхолдери ринку праці,науковці і 

педагоги в реальній практичній діяльності молоді фахівці - вчорашні випускники 

закладів вищої освіти - задовольняються, в більшості своїй, отриманимив 

освітньому закладі рівню знань та умінь і не прагнуть до підвищення своєї 

професійної майстерності. Більшість студентів, розуміючи зміст і призначення 

самоосвіти і самовдосконалення не володіють способами здійснення цієї 

діяльності, не відчувають в ній потребу.  

Результати психолого-педагогічних досліджень у закладах вищої освіти 

свідчать, що самоосвіта, як спосіб здійснення особистістю пізнавального 

процесу, до теперішнього часу не увійшло в освітню систему ЗВО в якості його 

значимого елемента. 

Сучасна вища професійна освіта повинна забезпечувати свідоме прагнення 

майбутніх педагогів професійного навчання до самоосвіти. Ця проблема може 
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бути вирішена шляхом модернізації процесу підготовки майбутніх фахівців на 

основі компетентнісного підходу та оптимізації способів і технологій організації 

самоосвітнього процесу. Необхідність запровадження останніх визначається 

зміною освітньої парадигми в останнє десятиліття, зміщенням акценту з 

освітньої діяльності вбік самоосвітньої, професійно-особистісного розвитку 

випускників закладів вищої освіти, забезпечення якостей їхньої професійної 

підготовки та досягнення її практично орієнтованого результату [1 с. 38]. 

З-поміж ключових компетентностей самоосвітня єсистемоутворювальою і 

стрижневою, стаючи не тільки метою, але і засобом ефективного розвитку 

особистості майбутнього педагога професійного навчанняв процесі отримання 

вищої освіти. Будучи особливо важливою в системі компетентностей випускника 

закладу вищого освіти, вона забезпечує як змістовий, так і технологічнийаспекти 

особистісного і професійного зростання майбутнього спеціаліста системи 

П(ПТ)О. 

Для того, щоб стати справжнім фахівцем своєї справи та виправдати своє 

професійне призначення, майбутньому педагогу професійного навчання 

необхідно насамперед мати глибокі та міцні професійні знання і високий 

фаховий рівень. Збільшення обсягу науково-педагогічної інформації обумовлює 

необхідність постійного самостійного пошуку, розширення та поглиблення 

професійних знань. Оновлення знаньсьогодні значно пришвидшилось. Так, 

наприклад, якщо раніше знання оновлювалися кожні 24 роки, то заразце 

відбувається кожні 3–4 роки. На думку фахівця Європейського інституту освіти 

та соціальної політики В. Церіха: «інженерні знання застарівають вже через 3 

роки. Швидкість зміни в технологіях, зростаюча складність продуктів і процесів 

їх створення, скорочення часу впровадження, нарешті, необхідність у 

вдосконаленні знань фахівців – ось причини, що призводять до того, що 

безперервна освіта набуває стратегічного значення» [2, с. 319].  

Аби молодому фахівцю встигнути за стрімким розвитком науки та техніки, 

бути на рівні сучасних вимог, потрібно постійно займатися самоосвітою. Якщо 
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високий рівень знань з професії може деякий час задовольняти працівника будь-

якого фаху, то для педагога професійного навчання цього замало[1, с. 43].  

Майбутній педагог професійного навчання повинен не лише володіти 

мистецтвом передавання знань учням, але й мати необхідні знання, вміння та 

здатності з формування висококваліфікованого робітника відповідного профілю. 

Це означає, що він має володіти належною педагогічною та методичною 

підготовкою з викладання фахових предметів, науковим світоглядом, докладно 

розбиратися в питаннях проектування, організації, управління та контролю 

виробничих процесів відповідної галузі, мати відповідні організаторські, 

комунікативні, академічні та мовні здібності, нахили до педагогічної діяльності 

та творчості, а також володіти робітничою професією, високим 

загальнокультурним рівнем, мати сформованізагальні й професійні 

компетентності в галузі професійної освіти та технічної галузі відповідної 

спеціалізації, що відповідають сучасному рівню науки і практики [3, с. 3]. Лише 

за таких умов він зможе задовольнити різнобічні запити учнів, озброїти їх 

міцними знаннями, уміннями та навичками і, найголовніше, підготувати їх до 

життя в сучасному суспільстві. 

Самоосвітня компетентність майбутніх педагогів професійного 

навчання як особистіснавластивість характеризує їх здатність до 

самостійно організованоїпізнавальної діяльності, спрямованої на 

продовження власної освіти упрофесійному та загальнокультурному 

аспектах. 

На підставівище зазначеного можна зробити висновок, що у сучасному 

суспільстві постійнасамоосвіта педагога професійного навчання, з одного боку, 

стає умовою подальшого успіху в професійнійдіяльності, а з іншого, що є 

найбільш важливим, захищає відінтелектуального зубожіння особистості. Отже, 

сучасна професійнапідготовка майбутнього педагога професійного навчання 

повинна цілеспрямованоформувати необхідний рівень усвідомлення своїх 

особистісних, професійнихякостей, уможливлювати оволодіння активними 
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методами соціальної йосвітньої взаємодії, які б сприяли становленню 

самоосвітньоїкомпетентності майбутнього педагога професійного навчання. 

Сьогодні самоосвітня компетентністьмайбутнього педагога професійного 

навчання, тобто компетентність, яку людинарозвиває сама, розуміється як 

важлива професійна якість, що формуємайбутнього фахівця сфери П(ПТ)О. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ 

РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ 

 

Технологія процесу управління це розроблення та прийняття рішень, 

раціональна організація праці керівників та педагогів. 

Управління  професійним розвитком професійного потенціалу педагогів у 

ДНЗ «Малинський професійний ліцей» виступає через узгодженість дій усіх 

суб’єктів управління і самоуправління: директора навчального закладу, 

заступників директора з навчально-виробничої роботи, з навчально-виховної 

роботи, методиста, старшого майстра, голів методичних комісій, наставників, 

практичного психолога,  педагогів. 

Враховуючи ступінь та значущість впливу кожного із них на професійний 

розвиток професійного потенціалу педагогів, у навчальному закладі створено 

ієрархічну структуру суб’єктів управління, які також є представниками 

відповідних організаційних структур методичної роботи закладу. 

Кожний із суб’єктів управління має власні функції, які визначають 

завдання і зміст його управлінської діяльності щодо професійного розвитку 

педагогів.  

Однією із структурних ланок є науково-методична робота навчального 

закладу.  

Ефективність науково-методичної роботи залежить від багатьох факторів, 

та найважливішими серед них є: професійна компетентність, організаторський 

талант, загострене відчуття нового, високий творчий потенціал керівника–

головного організатора і координатора науково-методичної роботи. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

Найголовнішим у методичній роботі  навчального закладу є надання 

реальної, діючої допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання, 

класним керівникам у розвитку їх майстерності у поєднанні професійних знань, 

навичок і умінь, які необхідні для сучасного педагогічного працівника. З цією 

метою у навчальному закладі діє методичний кабінет. 

Постійно ведеться пошук сучасних форм і методів роботи з педагогічними 

працівниками, залучення їх до творчої діяльності. Чітке планування методичної 

роботи в навчальному закладі – запорука успіху роботи всього педагогічного 

колективу. 

 Найвагомішими педагогічними умовами в системі управління  розвитком 

професійного потенціалу педагогів у закладі є: 

а)  системна науково-методична діяльність закладу; 

б) індивідуалізація та диференціація взаємодії між педагогами закладу; 

в) мотиваційна та психологічна підготовка педагогів до активної діяльності; 

г) оновлення науково-методичних знань;  

члени педагогічного колективу
творчі групи закладу

психолог    
соціально-психологічна служба закладу

старший майстер
майстри вирбничого навчання 

голови методичних комісій
члени методичних комісії

методист
методична рада

заступники директора
інструктивно-методична нарада

директор
педагогічна рада
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д)урахування психології міжособистісних стосунків, психології 

партнерства в колективних та групових формах взаємодії. 

Вивчення проблем професійної компетентності педагогів на основі 

компетентнісного підходу дає змогу розробити модель ефективного управління 

розвитком професійного потенціалу педагогів. Розробці моделі управління 

розвитком професійного потенціалу педагогів передує моделювання, яке сприяє 

отриманню, аналізу, систематизації та узагальненню накопиченої інформації.  

Однією із структурних ланок є науково-методична робота навчального 

закладу. Системний підхід до організації науково-методичного супроводу 

педагогів передбачає вироблення алгоритму взаємодії: визначення мети, завдань, 

змісту та структури управління,  пошук  і створення  нових форм  і методів, 

шляхів досягнення цілей, узагальнення, аналіз досягнених результатів, 

вироблення методичних рекомендацій тощо ( Рис 1.). 

Складовою моделі управління розвитком професійної компетентності 

педагогів єорганізаційно-управлінський і науково-методичний супровід 

розвитку професійної компетентності педагогів протягом 

міжатестаційного періоду. 

           Основними формами реалізації моделі управління розвитком професійної 

компетентності педагогів є: методичні семінари, психолого-педагогічні 

семінари, семінари-практикуми, проблемні семінари, конференції, захист 

педагогічних дослідницьких проєктів, робота методичних комісій, конкурси 

професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання, реалізація 

програм саморозвитку, стажування педагогічних працівників на підприємствах 

тощо.  
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Рис. 1.Модель управління розвитком професійної компетентності  

педагогів ДНЗ «Малинський професійний ліцей» 

 

Масовим механізмом управління є  атестація педагогічних 

працівників.Процес атестації - це система заходів з вивчення якості роботи 

педагога: моніторинг якості знань здобувачів освіти, результативність роботи з 

обдарованими здобувачами, урочна та позаурочна діяльність, тестування 

фахового рівня та особистісних якостей педагога. 

Професійний розвиток педагога відбувається через управлінський 

супровід, тобто підтримка педагога та контроль його професійного росту.   

Результатом розвитку професійної компетентності та професійного росту 

педагогів є їх науково-методична діяльність. Вивчення й узагальнення 

передового педагогічного досвіду є складовою науково-методичної діяльності 

навчального закладу. Методист здійснює коригування педагогічної діяльності 

педагогів та є лідером їх професійного й особистісного розвитку. 
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Керницька Тамара Василівна, 

методист  Навчально-методичного  

центру   професійно-технічної освіти   у  

Дніпропетровській області 

 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ  

(З ДОСВІДУ РОБОТИ ЗП (ПТ)О ОБЛАСТІ) 

 

Класний керівник – це організатор і керівник цілісного педагогічного 

процесу,мета якого -  сформувати необхідні компетенції громадянина – патріота, 

надати ґрунтовні знання з різних предметів,  професійні навички, вільно 

орієнтуватися, протистояти асоціальним впливам,  самореалізовуватися, 

саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні 

рішення в умовах мінливого світу.    

Сьогодення вимагає формування ТОП – 6   навичок ХХІ століття: 

- Критичнемислення та вміннявирішуватипроблеми; 

- Креативність; 

- Життя у громадянському суспільстві; 

- Уміння співпрацювати та спілкуватися; 

- Лідерство та здатністьвчитися; 

- Цифрова грамотність. 

       За останні роки, в ході роботи педагогічної лабораторії класного 

керівника, яка діє на базі НМЦ ПТО у Дніпропетровській області,  накопичений  

чималий досвід форм виховної діяльності класних керівників ЗП(ПТ)О, зокрема, 

таких, що сприяють розвитку сфер спілкування, активізації учнівського 

самоврядування, організації суспільно значущої та проєктної діяльності 

здобувачів освіти тощо.  
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Актуальність проблеми формування навичок ХХІ століття у здобувачів 

освіти ЗП(ПТ)О  очевидна. Цю тему розкриває у своєму дослідженні «Навички,  

що знадобляться  здобувачам  освіти  в  ХХІ сторіччі. Як  сформувати  навички  

за  допомогою  ІКТ?» класний керівник КЦПОММ. Вона  висвітлює форми та 

методи роботи, які допоможуть класному керівнику сформувати ці навики 

засобами інформаційно – комунікаційних технологій. Колганова О.М. має свій 

блог  https://kolganovablog.blogspot.com/ 

де представлено творче дослідження: 

 https://docs.google.com/presentation/d/1LGP82W-

g2nkjPgyhXNZMKrxMbX7avJO3VH97jBoU4Uw/edit?usp=sharing 

      Критичне мислення – складний процес, що передбачає виокремлення 

інформації, її критичне осмислення, аналіз, синтез та прийняття рішення, що є 

дуже важливим в виховному процесі.  Технологія розвитку критичного мислення 

допомагає готувати  здобувачів освіти  до життя в інформаційному суспільстві, 

вибирати серед невпинного потоку інформації головне, критично перевіряти 

отриману інформацію, співпрацювати з іншими. Зрештою, критичне мислення є 

дієвим способом виховання громадян, які повинні про все мати власну думку і 

не дозволяти маніпулювати своєю свідомістю. 

      Класний керівник Західно – Донбаського професійного ліцею Кузнецова 

Олена Олександрівна у своєму дослідженні «Використання  технік критичного 

мислення в роботі класного керівника» 

https://padlet.com/dnipronmcpto/y641k5ob7zknr61p стверджує, що 

важливоюумовоюформування критичного мислення є 

створеннясприятливогопсихологічногоклімату в групі. 

        Кузнецова  О. О.   пропонує  декілька технік з розвитку  критичного 

мислення здобувачів освіти: психологічна рольова гра «Шість капелюхів»,  

ігрова  техніка «Кошик ідей», методика «Барометр», висловитись у 

суперечливому питанні-«Дискусійне кафе» .Цікавий метод «КЕЙС», 

інтерактивний прийом PRES-formula (Position-Reason-ExplanationorExample-

https://kolganovablog.blogspot.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1LGP82W-g2nkjPgyhXNZMKrxMbX7avJO3VH97jBoU4Uw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LGP82W-g2nkjPgyhXNZMKrxMbX7avJO3VH97jBoU4Uw/edit?usp=sharing
https://padlet.com/dnipronmcpto/y641k5ob7zknr61p
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Summary), скрайбінг ( головне завдання цього прийому – донести інформацію у 

максимально зрозумілому і привабливому для слухача форматі),“Діалог 

Сократа"", у рамках якого учні самостійно формулюють проблеми суспільного 

життя та пропонують альтернативні шляхи їх розв'язання. 

Очікуванийрезультат: оволодіння здобувачами освіти 

навичкамивизначеннясуспільнихпроблем, аналізупитання, 

визначенняпозиційнаосновіцінностей;набуття умінь розв'язувати 

термінологічні, фактичні та ціннісні суперечності, вести діалог. Така модель 

сприяє розвитку плюралізму та поваги до думки інших людей 

      Критичне та системне мислення, вміння вирішувати проблеми 

формується тоді, коли учні не лише відтворюють інформацію, але й формують 

длясебе нові знання, розробляють та розвивають нові ідеї. Цей процес можливий 

за умови налагодження дослідницької діяльності учня та перетворення  класного 

керівника на фасилітатора, що дозволяє спрямовувати учнівську діяльність на 

самостійне опанування матеріалу та розвиток критичного мислення. 

Прикладами онлайн-сервісів формування критичного мислення можуть бути 

ресурси для створення карт знаньBubbl.us,Mindomo,Сacoo, 

інфографікиІnfogr.am, дошки мозкового штурму Stormboard та ін. 

       Креативність – це не вроджена риса, її можна розвинути у здобувачів 

освіти. Класному керівнику в ході проведення виховної роботи слід: 

 - заохочувати  здобувачів освіти бути допитливими та генерувати ідеї; 

- моделювати можливісне мислення; 

 - ставитись до учнів як до партнерів; 

 - створювати цінності для світу; 

 - змінювати місце навчання та виховання. 

     Доречно використовувати деякі онлайн-сервіси для формування 

творчості, інноваційності та розвитку цих навичок: документи Google Диск, 

документи Office 365, он-лайнові презентації Prezi та Emaze, фоторедактори 

https://bubbl.us/
https://www.mindomo.com/ru/
https://cacoo.com/
https://infogr.am/
https://www.stormboard.com/
https://www.google.com.ua/intl/uk/drive/
https://www.google.com.ua/intl/uk/drive/
https://portal.office.com/Home
https://portal.office.com/Home
https://prezi.com/
https://www.emaze.com/
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Avatan,Photoshop, сервіси для створення альбомів фотографій та документів 

Pinterest, відео редактори Youtube та багато інших. 

Класний керівник  Першотравенського гірничого ліцею Спіріна І.В. у своїй  

роботі «Форми і методи індивідуального підходу до учня в системі розвитку 

креативної особистості» 

https://padlet.com/dnipronmcpto/y641k5ob7zknr61pпоказує, що 

використання індивідуалізації у педагогічній роботі є запорукою високої якості 

та ефективності процесу навчання та виховання у сучасних закладах освіти. 

Творчий потенціал - це «не тільки здатність до створення нового у науці чи 

мистецтві, але і нестандартність ставлення до себе, своєї праці, спілкування, 

взаємодії з іншими людьми, рішенням самих різних проблемних ситуацій і 

взагалі до життя в цілому». 

    У процесі педагогічної діяльності Спіріна І. В. спирається  на 

загальноприйняту модель виховання та на інтерактивну (робота в парах, групах), 

як спеціальну форму організації навчально – виховної діяльності, яка має 

конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання та 

виховання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 

спроможність і значимість для колективу. 

        Уміння співпрацювати та спілкуватися виділяється як необхідний 

навик ХХІ столітя,  якому слід навчати здобувачів освіти. Згідно з дослідженням 

«Financial Times» під назвою «Чого хочуть роботодавці від випускників і чого не 

хочуть», такі навички, як здатність до співпраці та спілкування, були позначені 

як   «важливі» більш ніж 70%  роботодавців.  

     Прикладами онлайнових інструментів, що сприяють формуванню 

комунікативних навичок можуть стати Google Диск, Office 365 (спільне 

редагування документів, написання коментарів), сервіси для створення спільної 

дошки Padlet.com чи Linoit, спілкування Skype та GoogleHangouts, створення QR-

кодів Qr-code та ін. 

https://avatan.ru/
http://www.photoshop.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.youtube.com/editor
https://padlet.com/dnipronmcpto/y641k5ob7zknr61p
https://www.google.com.ua/intl/uk/drive/
https://www.google.com.ua/intl/uk/drive/
https://portal.office.com/Home
https://portal.office.com/Home
https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://padlet.com/
http://en.linoit.com/
https://www.skype.com/uk/
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
http://www.qr-code.com.ua/
http://www.qr-code.com.ua/
http://www.qr-code.com.ua/
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     Громадянська компетентність – це здатність діяти як відповідальні  

громадяни і повною мірою брати участь у суспільному житті. Громадянська 

компетентність базується на розумінні базових ідей; включає усвідомлення 

цілей, цінностей; здатність ефективно взаємодіяти з  іншими людьми;  повага до 

прав людини; підтримання соціальної та культурної різноманітності, гендерної 

рівності; інтерес до політичних та соціально – економічних подій та 

міжкультурного спілкування. 

 В даний час конкурентна спроможність педагога визначається його 

вмінням ефективно застосовувати Інтернет-сервіси.  

Цікавовисвітлюєдосвідроботикласногокерівника в соціальних мережах 

Дроннікова К. Є., МЦППВ. 

https://www.facebook.com/groups/315082802627616/?ref=bookmarks; 

https://www.instagram.com/mtsppv_2018_03/?hl=ru. 

        Класний керівник КНВЦ Неустроєва Ю.О  створила   блог і ділиться 

досвідом використання різних форм  роботи зі здобувачами освіти під час 

дистанційного та змішаного навчання. 

https://neuyuliya22.wixsite.com/teachingukrainian;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdubosC38bOwQU5Vp0EEL8h4Asmr7

DgAZNzGbQ2Wh80qXR0Iw/viewform ; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd38v9-

WT4XkkBcrRtQcR_Xt7QNkW328ngKSctmL7loWzHChw/viewform. 

         Під час карантину, вважає вона, класний керівник особливо має 

тримати руку на пульсі, тому що здобувачі освіти знаходяться у стресовій 

ситуації й можуть не говорити про проблеми, які виникають у них вдома. Тож 

для структурування роботи классному керівнику краще завести власний блог, на 

якому будуть розміщені всі заходи, що проходили, тестування, анкетування, 

інформації, повідомлення. 

https://www.facebook.com/groups/315082802627616/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/mtsppv_2018_03/?hl=ru
https://neuyuliya22.wixsite.com/teachingukrainian
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdubosC38bOwQU5Vp0EEL8h4Asmr7DgAZNzGbQ2Wh80qXR0Iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdubosC38bOwQU5Vp0EEL8h4Asmr7DgAZNzGbQ2Wh80qXR0Iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd38v9-WT4XkkBcrRtQcR_Xt7QNkW328ngKSctmL7loWzHChw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd38v9-WT4XkkBcrRtQcR_Xt7QNkW328ngKSctmL7loWzHChw/viewform
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       Цікавий досвід організації виховної роботи класних керівників з 

розвитку лідерських якостей в умовах дистанційного та змішаного навчання 

Криворізького професійного гірничо – металургійного ліцею.  

       Працює в ліцеї «Школа молодого лідера», чітко  і системно діє рада 

командирів, всіляко стимулюється розвиток учнівського самоврядування. Під 

час занять з командирами  груп та лідерами проводяться  диспути, семінари та 

тренінги: « Спілкування без комфорту», « Я людина», « Лідер та команда» тощо.  

Випускник ліцею Дем’янович Генрі, нині тренер з прав людини, долучається до 

проведення тренінгів зі здобувачами освіти та педагогами  ліцею, нещодавно 

брав участь у проведені Міжнародної  акції "16 днів проти насилля." Здобувачі 

освіти самостійно створили профілактичні ролики і ініціюють проведення 

відкритих заходів на гостру тему: «Стоп булінг», розробили екологічні проекти, 

на теми естетичного, морального та духовного вдосконалення. 

На сайті освітнього закладу створено віртуальний методичний 

кабінет.http://kpgmlmetoduka.blogspot.com/, в якому розміщені блоги  12-ти 

викладачів, в кожному  є розділ виховної роботи. 

         Керівник фізвиховання Ю. Мараховський особистим прикладом 

стимулює здобувачів освіти та класних керівників до занять спортом: знімає  

відеоролики з технічно правильним виконанням вправ, розміщує  його у 

соціальній мережі Facebook, взаємодіє з учасниками змагань та їх батьками. 

висвітлює  кращі ролики у соціальних мережах Інтернету.  

       Виховання – це завжди творчість, інноваційність, те, що не має й не 

може мати готового рецепту чи заздалегідь правильної відповіді.  Форми 

виховної роботи весь час видозмінюються, доповнюються новими прийомами, 

методами, змістом, засобами, надають поштовх до створення нових підходів у 

виховній роботі. Кожен виховний захід чи справа, напрямок діяльності, 

незалежно від форми та змісту, має відповідати меті та завданням виховання 

даної групи здобувачів освіти складати разом з іншими заходами систему 

http://kpgmlmetoduka.blogspot.com/
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виховної роботи в групі, що спрямована на розвиток вихованців відповідно до 

вимог суспільства. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ПРИ ВИВЧЕННІ 

БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ 

 

Всі ми хочемо подолати низьку якість знань студентів. В умовах 

модернізації діяльності вищих медичних навчальних закладів виникла й почала 

обговорюватися нова система цінностей і цілей освіти, що ґрунтується на ідеях 

особистісно-орієнтованої підготовки фахівців. Така зміна акцентів передбачає 

розгляд студента не як об’єкта, що одержує знання й набуває систему умінь і 

навичок, а як самостійного суб’єкта професійної підготовки, здатного до 

самовдосконалення з урахуванням особистих мотивів, інтересів і здібностей [1]. 

Для відповідного рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх медичних працівників велике значення має практичне навчання 

студентів, що проходить у вигляді підсумкових занять. Метою практичного 

навчання є закріплення та поглиблення знань, які студенти одержали в процесі 

теоретичного навчання, прищеплення необхідних практичних умінь і навичок, 

для використання в особистому житті. 

Створення в Україні високорозвиненого суспільства та розбудова 

демократичної держави потребують наявності таких особистостей, які здатні до 

самореалізації, спроможні до творчої побудови свого життя, зорієнтовані на 

особистий вибір і особисту відповідальність – саме це – задачі сучасної молоді. 

У процесі підготовки майбутніх фахівців медичної справи надзвичайно 

важливим є пошук нових шляхів формування професіоналізму майбутніх 

медичних фахівців, зокрема засобами інноваційних педагогічних технологій 

особистісно-орієнтованого навчання, проектних технологій критичного 

мислення, технологій інтерактивного навчання, евристичного навчання, ІКТ. 
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Формування фахової компетентності майбутніх медичних фахівців на 

основі вивчення предметів природничого циклу («Біологія», «Медична 

біологія», «Медична генетика») в умовах реалізації міжпредметних зв’язків 

вимагає розроблення та реалізації бази біологічних знань, умінь та навичок у їх 

взаємозв’язку із майбутньою професійною діяльністю.  

Під формування фахової компетентності майбутніх медичних фахівців на 

основі міжпредметних зв’язків ми розуміємо комплекс складових, що 

реалізується у процесі навчання біологічних дисциплін майбутнього медичного 

фахівця в системі знань, умінь і навичок, які забезпечать в майбутньому 

виконання покладених на них професійних функцій і завдань [2]. 

Так на заняттях я використовую базові терміни зі школи та поєдную їх в між 

інтеграції, і ставлю перед собою такі завдання: 

• опанування знаннями, уміннями та навичками, котрі передбачені змістом 

навчальних планів та програм біологічних дисциплін у медичному коледжі 

на засадах міжпредметності і є одним із етапів процесу опанування 

біологічних компетенцій, які являються складовими фахової 

компетентності; 

• використання у біологічній підготовці професійно-спрямованих завдань та 

ситуаційних задач, котрі пов’язані з медичною теорією та практикою; 

• формування дослідницьких умінь на заняттях з біологічних дисциплін у 

підготовці майбутніх медичних фахівців середньої ланки.  

В Чернівецькому медичному коледжі створене інформаційне середовище 

для забезпечення фахової компетентності (Мудл) та розроблена модель 

реалізації міжпредметних зв’язків у професійно спрямованій біологічній 

підготовці медичних фахівців, котра активізує освітній потенціал біологічної 

освіти студентів. 
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Метою розробленої моделі є підвищення якості підготовки студентів 

медсестринських та фельдшерських відділень до застосування біологічних 

знань, умінь та навичок у майбутній професійній діяльності.  

Використання розробленої моделі дає можливість підвищити рівень 

успішності навчання студентів, при цьому, в основу моделі закладено судження 

про фундаментальний характер біологічних дисциплін у процесі підготовки 

майбутніх медичних фахівців та їх професійне спрямування.  

У створеній моделі яка представлена логікоструктурною схемою 

передбачено такі структурні складові: мета, завдання, принципи, біологічної 

освіти; навчальні дисципліни, що забезпечують біологічну складову та 

закладають підвалини фахової освіти; форми, методи та засоби навчання; 

інтегровані фахові знання, уміння й навички, що формуються як симбіоз 

біологічних та фахових знань та вмінь; критерії та рівні сформованості 

інтегрованих знань та умінь в аспекті використання біологічного апарату; 

педагогічні умови, котрі забезпечують ефективність реалізації професійної 

спрямованості біологічної освіти.  

У запропонованій моделі ураховано всі основні аспекти освітнього процесу: 

зміст освіти, управлінські, інформаційно-методичні, навчально-технологічні, 

оцінювальні й рефлексивні аспекти діяльності викладача та навчальну діяльність 

студента-медика. Представлена модель є відкритою, і за потреби кожен 

структурний її компонент може бути відкоригований залежно від об’єктивних 

обставин. Структурні складові моделі пов’язані між собою і утворюють 

компоненти: цільовий, змістово-процесуальний, інтеграційний, результативно-

оцінний. Для повноти бачення моделі і розуміння взаємозв’язків між основними 

компонентами хочу зауважити, що модель реалізації міжпредметних зв’язків у 

процесі навчання біологічних дисциплін майбутніх медичних фахівців 

напрямлена на конструювання освітнього процесу в якому на перший план 

виступає інформація про зміст фахової підготовки, котра як матриця 

відбивається на змісті біологічної  підготовки. Невід’ємною складовою 
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професійної підготовки медичного фахівця є фундаментальна, зокрема 

біологічна. Під біологічною підготовкою розуміємо освітній процес, що 

здійснюється в ході вивчення біологічних дисциплін на всіх рівнях неперервної 

освіти, при якому відбувається не тільки засвоєння певної сукупності 

біологічних знань та вмінь, але й розвиток клінічного мислення студентів, 

формування їх моральної та духовної культури [4]. 

Метою є забезпечення професійної підготовки на основі міжпредметних 

зв’язків біологічних та фахових дисциплін.  

Змістово-процесуальний компонент моделі знаходиться в тісному 

взаємозв’язку із іншими та відображає принципи, зміст та вибір форм, методів і 

засобів навчання. Змістовні принципи (науковості, систематичності, 

доступності, свідомості, творчої активності, фахової спрямованості навчання, 

міжпредметності) складають основу процесу формування професійної 

компетентності майбутнього медичного фахівця у процесі навчання біологічних 

дисциплін в медичному коледжі.  

Змістом теоретичного навчання є засвоєння знань дисциплін біологічного 

циклу. Під час практичних занять відбувається формування практичних умінь і 

навичок. Для опанування біологічної компетенції передбачено традиційні форми 

навчання (лекція, семінари, практичні та лабораторні заняття) та інноваційні 

(проблемно-інтегративне заняття-гра, дослідницько-практичне заняття). Цей 

компонент моделі реалізується шляхом взаємопов’язаної діяльності викладача і 

студентів. 

Інтеграційний компонент розкриває складові біологічної підготовленості та 

відображає інтегровані знання, навички та уміння (знання постановки 

біологічного та медичного експерименту, використання біологічного 

інструментарію для розв’язання фахових завдань; володіння біологічними 

знаннями для формування професійних якостей). В цілому інтеграційний 

компонент розкриває інтегрований підхід до підготовки майбутніх медичних 

фахівців з використанням внутрішньо-дисциплінарних та міждисциплінарних 
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зв’язків, є не лише основою формування системних знань студентів, а й 

провідним засобом інтелектуально-творчого та професійно-особистісного 

розвитку майбутнього фахівця [3]. 

Результативно-оцінний компонент взаємопов’язаний з іншими 

компонентами і характеризує ступінь досягнення поставленої мети. Він включає 

систему критеріїв (якість знань з біологічних дисциплін з їх перенесенням на 

фахові дисципліни; здатність до застосування отриманих умінь у процесі 

розв’язування біологічних задач медичного змісту; вміння використовувати 

біологічні знання для вирішення медичних проблем у майбутній професійній 

діяльності) і рівнів формування професійної компетентності майбутніх  

медичних фахівців. 

Ефективна реалізація запропонованої структурно-змістовної моделі 

передбачає: забезпечення формування дослідницьких умінь на заняттях 

біологічних дисциплін; використання міжпредметних зв’язків у формуванні  

фахової компетентності; впровадження у біологічну підготовку майбутніх 

медичних фахівців професійно-спрямованих завдань та ситуаційних задач; 

створення інформаційного середовища для забезпечення фахової 

компетентності майбутніх медичних фахівців в коледжі. 

Це дозволяє майбутньому медичному працівникові бути 

висококваліфікованим фахівцем, здатним виконувати лікувально-профілактичні 

завдання, розробляти план заходів із реалізації професійної допомоги, здатним 

організувати заходи з надання невідкладної долікарської допомоги, 

профілактики захворювань, гармонійно поєднувати високий рівень професійної 

компетентності та фахових умінь і практичних навичок. 
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центру ПТО у Дніпропетровській області 

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Пріоритетне завдання сучасної системи освіти – підготовка кваліфікованого 

та конкурентоспроможного робітника, який не лише володіє певним рівнем 

знань, умінь і навичок, але й може практично застосувати їх для успішного 

досягнення поставленої мети.  

За таких умов якісна професійна освіта має забезпечувати формування 

єдності інтегрованих знань, умінь та якостей особистості - професійну 

компетентність фахівця. У підготовці таких фахівців особлива роль належить 

педагогу та його професійній компетентності.  

Методична служба НМЦ ПТО у Дніпропетровській обл. здійснює системну 

методичну роботу з формування професійної компетентності педагогів, 

допомагає їм набути впевненості у власних професійних можливостях, розвити 

педагогічну творчу особистість, здатну до інноваційної діяльності. 

Одним із шляхів формування професійної компетентності викладачів 

спецдисциплін та майстрів виробничого навчання будівельної галузі ЗП(ПТ)О 

міста Кривий Ріг є навчально-методичне середовище та професійна взаємодія з 

колегами. На засіданнях методичних секцій педпрацівники обговорюють 

навчально-організаційні та методичні засади професійної підготовки 

кваліфікованих робітників за сучасними моделями навчання у контексті освітніх 

інноваційних процесів та визначають ефективність впровадження 

компетентнісного підходу до підготовки робітничих кадрів для будівельного 

сектору. 

З метою отримання наукового підходу у формуванні професійної 

компетентності педагогів методисти НМЦ ПТО до роботи методичних 
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секційзалучають вищу школу. Так, в рамках співпраціз 

Криворізьким державним педагогічним університетом, нещодавно проведено 

тренінг із застосування технологій доповненої та віртуальної реальності (АR/VR) 

при професійній підготовці майбутніх робітників транспортно-вантажних 

професій. Зарезультатами таких тренінгів учасники отримують сертифікати 

університету. 

Школа впровадження нових виробничих технологій – ще одна із сходинок 

професійного зростання педагога. На заняттях Школи вивчаються передові 

виробничі технології, матеріали, обладнання й устаткування, які 

впроваджуються на підприємствах України та регіону; сучасні підходи до 

викладання предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого 

навчання; удосконалюється   фахова  компетентність та педагогічна 

майстерність педпрацівників тощо. Організаційно-методичними формами 

діяльності Школи є: семінари-практикуми, технологічні екскурсії, круглі столи, 

тренінги, майстер-класи, творчі звіти, відвідування та участь у спеціалізованих 

виставках та ін. 

Один з дієвих шляхів формування професійної компетентності– участь у 

педагогів роботітворчих груп, якістворюються з метою оновлення змісту та 

підвищення якості професійної освіти, впровадження досягнень педагогічної 

науки і передового досвіду в освітній процес. 

Цього року педагоги Криворіжжяразом з підприємством-замовником кадрів 

ТОВ «Вікна Віконда»розробили стандарт СП(ПТ)О 7129 «Монтажник-

складальник металопластикових конструкцій» на модульно-компетентнісній 

основі, працювалинад навчально-методичним комплектом з професії «Маляр», 

вхідним контролем та орієнтовними освітніми програмами з окремих професій  

будівельної галузі. 

Педагоги Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів №1м. 

Кривий Ріг (ЦППРК №1) здійснили гідний внесок у процес підручникотворення 

для професійної (професійно-технічної) освіти України, написавши навчальний 



Секція 6 Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в 

сучасних умовах 
 

428 
 

посібник «Стропальні роботи» (автори: Карпенко О.В., Дмітрієнко Н.А.) та 

«Робочий зошит для уроків виробничого навчання з теми: «Монтаж збірних 

конструкцій житлових та громадських будівель і споруд» (професія: 

«Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» (автор 

Огурцова Г.С.).  Рукописи розглянуті відповідною науково-методичною 

комісією Науково-методичної ради з питань освіти і вже отримали гриф та 

свідоцтва Міністерства освіти і науки України. 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 95 від 22.01.2021р. 

педагоги ЦППРК №1 стали членами галузевої експертної групи по наданню 

грифів навчальній літературі та навчальним програмам Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» . 

Педагогічним працівникам для професійного саморозвитку, набуття ІТ 

компетентності і підвищення кваліфікації Білоцерківським інститутом 

неперервної професійної освіти, порталом "Дія. Цифрова освіта", ТОВ 

«Всеосвіта», «Освіторія», «На урок», «EdEra»  та ін. пропонується ряд вебінарів 

на актуальні освітні теми, онлайн-курси з організації дистанційного навчання, 

базові курси чи тренінги по використанню в освітньому процесі хмарних та 

цифрових технологій, педагогічні інтернет-марафони, освітні івенти тощо з 

отриманням сертифікатів.  

Методична служба НМЦ ПТО у Дніпропетровській обл. також не стоїть 

осторонь, запропоновала дистанційні курси за темами «Хмарні технології в 

освіті», «Можливості Google Classroom», «Електронне портфоліо – 

індивідуальна траєкторія успіху педагога», «Комунікації», «Основи 

інформаційних технологій». 

Не менш важливу роль у підвищенні кваліфікації, формуванні професійної 

компетентності та розвитку креативної особистості відіграє участь педагогічних 

працівників у всеукраїнських, обласних та регіональних конкурсах, методичних 

фестивалях. Тож педагоги-будівельники приймають активну участь в їх 

проведенні як учасники та, як наукові керівники учнівських проєктів (обласний 
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методичний фестиваль  «Професійна (професійно-технічна) освіта 

Дніпропетровщини: кращі практики», Всеукраїнська науково-технічна виставка-

конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України», конкурс 

науково-пошукових робіт «STEM-підхід до прогресивних технологій», конкурс 

проєктів з охорони праці тощо). 

Цікавою формою здобуття професійної та комунікативної компетентності є 

участь педагогів в онлайн-заходах підприємства «АрселорМіттал Кривий 

Ріг».Так у жовтні 2020р. за ініціативою методичної служби ПТО підприємство 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» провів онлайн-тренінг на тему «Магія сталі». 

Фахівці підприємства познайомили з повним виробничим циклом виготовлення 

сталі - починаючи від видобутку залізної руди до відвантаження готової 

продукції. Під час тренінгу педагоги отримали нові  знання про використання 

продукції підприємства під час будівництва світових споруд та хмарочосів. 

Також підприємство запровадило щомісячні навчальні онлайн-івенти 

«Career DAY: розкрий свій потенціал»,  на яких розкривають компетенції 

майбутнього, пропонують дієві методи розвитку навичок ХХІ століття тощо. За 

підсумками онлайн-заходів педагогічні працівники отримують сертифікати 

підприємства. 

Стажуванняє однією із головних форм удосконалення фахової майстерності 

педагогічних працівників. Протягом останнього року стажування відбувалося: 

на АТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «Криворізький 

залізорудний комбінат» та  ПРАТ «Північний гірничо-збагачувальний 

комбінат». Педагоги познайомились з спецтехнікою САТ; з роботою 30-тонного 

мостового крану,  його особливостями та функціями; вивчали нові інструкції з 

навчання робітничих професій. Стажування для педагогів опоряджувальних 

професій проходить ТОВ «Зодчий КР», ТОВ «Проспецбуд» та в стінах 

навчально-практичних центрів при ЗП(ПТ)О.  

Не можна недооцінити значимість технологічних екскурсійу формуванні 

професійної компетентності педагогів. Такі екскурсії надають учасникам 
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можливість пізнати суть та особливості функціонування підприємства й 

«відчиняють двері» у світ виробництва. Відвідавши технологічні екскурсії на 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,ТОВ "Вікна Віконда", місцеву станцію 

будівельної техніки «Volvo Construction Equipment» педагоги враховують 

регіональні технологічні процеси в зміст навчальних модулів з предметів 

професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання. 

Висновок: Професійна компетентність педагога – це результат творчої 

педагогічної діяльності, інтегрований показник його особистісного 

професійного розвитку. 

Враховуючіреалії сьогодення процес формування професійної 

компетентності педагогів будівельної галузі здійснюється взаємно 

доповнюваними процесами через роботу засідань методичних секцій, творчих 

груп, занять Школи впровадження нових виробничих технологій, он-лайн 

навчання, участь у всеукраїнських, обласних та регіональних конкурсах, 

методичних фестивалях та технологічних екскурсіях тощо.  
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Орлов І.Л., 

викладач професійно-теоретичної підготовки  

Апостолівськогоцентру  підготовки та 

 перепідготовки робітничих кадрів  

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

     Ми беремо участь уМіжнароднійконференції з онлайн-трансляцією 

«ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» з маленького міста 

Апостолове на Дніпропетровщині де й знаходиться наш освітній заклад. 

Професії, за якими навчаються здобувачі освіти, мають сільськогосподарський 

напрям. Освітній заклад має змогу надавати освітні послуги своїй громаді, а 

також Дніпропетровському регіону. 

Професія хлібороба - одна із значущих на Землі. Від неї залежить наш 

добробут і продовольча безпека країни. Україна -це велика аграрна країна 

завдяки своїм родючим ґрунтам. Україну називають “житницею Європи”, і вона 

має всі шансистати “світовою житницею “за рахунок реформи ринку землі, 

модернізації сільськогосподарської техніки, інвестицій в інфраструктуру, 

діджиталізації та  реформуванню і розвитку професійно- технічної освіти . 

Концепція розвитку педагогічної освіти (2018) стверджує, що для розвитку 

професійно-технічної освіти, створенню інформаційного суспільства якісна 

освіта є основним чинником успіху, а педагог – об’єктом і провідником 

позитивних змін. 

Успішний педагог сьогодні ‒ це справжній професіонал і творча 

особистість, який вміє проектувати як маршрут власного професійного розвитку, 

так і успіх своїх учнів. Професійна компетентність – це мистецтво, яке повинно 
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постійно вдосконалюватись, і на допомогу тут приходить методична робота, яка 

сприяє збагаченню педагогічними знахідками. 

Методична робота в нашому навчальному закладі саме і спрямована на 

нарощування та оновлення фахових знань, нових педагогічних ідей та 

виробничих технологій, вивчення, узагальнення та поширення перспективного 

педагогічного досвіду, створення умов для всебічного розвитку особистості 

педагога, озброєння його необхідними для цього знаннями, уміннями й 

навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в 

колективі. 

Розглянемо шляхи розвитку  науково-методичної компетентності педагога 

на прикладі підготовки водіїв автотранспортних засобів в нашому освітньому 

закладі.  

Для якісного навчання здобувачів освіти за професією: «Водій 

автотранспортних засобів»   викладач повинен володіти   комплексом 

традиційних та інноваційних  методичних  компетентностей. Використання 

сучасних інформаційних технологій в навчанні – одна з найбільш важливих 

тенденцій сучасного освітнього процесу. При  цьому під інформаційними 

технологіями навчання слід розуміти процес підготовки та передачі інформації 

здобувачу освіти, використовуючи комп'ютерну техніку та спеціальні програмні 

засоби навчання. Це дає змогу організувати спільну роботу викладача та слухачів 

під час уроку, залучити інші методики для розвитку вмінь та навичок здобувачів 

освіти самостійно здобувати нові знання. У своїй роботі я досить часто 

використовую мультимедійні презентації к під час проведення різних типів 

уроків,  так і на різних етапах уроку.  

Часто на своїх уроках використовую відео-фрагменти елементів проїзду 

доріг, перехресть, або відеоматеріали, де показано різні ситуації, які виникають 

під час руху транспортного засобу. Їх тривалість не повинна перевищувати 5-10 

хвилин. Перед переглядом фрагменту, необхідно ставити перед здобувачами 

освіти конкретні завдання або проблемне питання. Крім того, при вивченні 
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реальних  ситуацій, подій, саме використання таких відео-фрагментів дозволяє 

унаочнити заняття оригінальним матеріалом для вивчення та обговорення 

типових помилок водіїв. 

Наступний вид використання інноваційно – комунікаційних технологій на 

уроках з вивчення правил дорожнього руху  - це використання тестових 

мультимедійних завдань, за допомогою них можна створювати постійні життєві 

ситуації: рух, переміщення, розміщення, моменти аварійних ситуацій, тощо.   

Такі програми зручні у використанні, і в поєднанні з 

проектором    розширюють можливості роботи з ними. Однак, для того, щоб 

постійно використовувати такі програми, необхідно укомплектувати кабінет 

мультимедійною технікою. Мій кабінет обладнаний такими засобами, а тому  я 

маю  можливість застосовувати   їх, при цьому демонструю не тільки  ряд 

плакатів та стендів, а також  анімації різних дорожніх ситуацій, які допомагають 

кращому вивченню та закріпленню вивченого матеріалу. 

Безперечно, що в сучаснихумовах наявність комп'ютера не вирішуєвсіх 

проблем, він залишається всього лише багатофункціональним технічним 

засобом навчання. Не менш важливі й сучасні педагогічні технології та інновації 

в процесі навчання, які дозволяють не просто "вкласти" в кожного учня 

визначений запас знань, але, в першу чергу, створити умови для прояву 

пізнавальної активності учнів.  

Як викладач професійно – теоретичної підготовки якомога більше 

намагаюся зацікавити учнів, активізувати їх пізнавальну діяльність. 

А   найкраще це зробити у поєднанні інноваційних методів навчання з 

позаурочною роботою. Мною разом згуртківцями  у позаурочний час 

булопідібрано ряд відео-фрагментів  до всіх тем з предмету «Правила 

дорожнього руху», виготовлено діючий макет світлофору,  макет  регульованого 

та нерегульованого залізничного переїзду, здійснена  підсвітка кожного 

дорожнього знаку. 
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При використанні інноваційних технологій під час викладання правил 

дорожнього руху дещо змінюється і підготовка викладача до уроків. Щоб чітко 

організувати урок, у першу чергу  аналізую методийого проведення та зіставляю 

фактичний час, витрачений на окремі структурні елементи із запланованим, 

удосконалюю методику проведення уроку для досягнення позитивних 

результатів. Намагаюся виявити, який конкретний матеріал з теми програми 

засвоюється здобувачами важче. Пояснення цього матеріалу може бути 

проведене у більш доступній формі, з використанням інтерактивних методів. 

Тоді відсоток засвоєння значно збільшується. Якщо такі уроки проводяться в 

декількох групах, то в подальшому я коригую план проведення уроку, 

враховуючи індивідуальні особливості здобувачів освіти. Часто на уроках 

використовую інтеграцію  уроку  ПДР з «Основами  безпеки руху», «Будовою 

автомобіля», «Етикоюводія». Так як я викладаю ці уроки, то є можливість 

поєднувати матеріали зрізних предметів,тоді урок стає більш  інформативним і 

краще засвоюється здобувачами  освіти.  

Гарний результат даєколективна робота над  правильною  відповіддю за 

ситуацію відображену на екрані, де кожен здобувач освіти має свій варіант 

відповіді і може порівняти її з правильним варіантом, обговорити цей варіант  та 

закарбувати правильний варіант відповіді в тесті, або ж  в конкретній дорожньо-

транспортній ситуації. Дорожньо-транспортні ситуації, я наближую до реальних 

завдяки демонстрації ситуацій на екрані з ресурсів Інтернету, з зведень про ДТП  

ДАІ, програм «Джедай», де кожен здобувач освіти почуває себе за кермом і має 

можливість уникнути ту чи іншу неправильну дію в керуванні 

автотранспортними засобами, та умовно зберегти життя собі, іншим учасникам 

дорожнього руху, та зберегти матеріальні цінності. 

Україна поступово інтегрується в Євросоюз і важливо при наданні освітніх 

послуг враховувати  освітні стандарти Європи. Ми намагаємося до них 

наблизитися, особливо при оволодінні здобувачами освіти професіі водія 

автотранспортних засобів. Так наші слухачі вивчають міжнародні правила 
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дорожнього руху, отримують міжнародні водійські посвідчення і мають 

можливість працювати в Україні та за кордоном за професією, яку отримали в 

освітньому закладі України. 

Від педагогічних працівників багато в чому залежить якість української 

освіти і перспективи розвитку країни в цілому. Тому, високівимоги до 

професійних компетентностей педагогічних працівників потребують 

реформування системи їх безперервного професійного розвитку задля 

підвищення професійного рівня викладання. Професійний розвиток 

педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах 

підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800, визначає 

завдання, основні напрями, форми, види, особливості підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників різних типів закладів освіти. За 

Законом «Про освіту» педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов‘язані 

постійно підвищувати кваліфікацію. Вони можутьнавчатися в Україніабо за 

кордоном за різними формами (очній, заочній, дистанційній, мережевій, 

дуальній, на робочому місці,  на виробництві тощо). Основними видами 

підвищення кваліфікації є: навчання за программою підвищення кваліфікації; 

стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-

класах тощо.  

Глобальні зміни в культурі, науці, економіці, соціокультурної дійсності 

останніх років вимагають перехід суспільства до принципово нового відкритого 

інформаційного середовища, здатного акумулювати інноваційні процеси та 

тенденції сучасних досягнень. Природним є необхідність віддзеркалення цих 

об‘єктивних реалій в сучасній освіті, одним із завдань якої є побудова відкритого 

освітнього середовища шляхом інтеграції інформаційних і телекомунікаційних 

технологій в освітній процес.  Важливим приорітетомв оволодінні науково-

методичною компетентністю педагога є його бажання навчатися передовим 

методикам, а також моральне та матеріальне стимулювання праці педагога. 
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КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА СИСТЕМІ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 

різноманітними зіткненнями у сфері матеріальних, духовних, виробничих,  

міжособистісних відносин. А тому вагому роль у структурі професійної 

компетентності фахівця в галузі освіти відіграє конфліктологічна 

компетентність, що вимагає наявності не лише ґрунтовних конфліктологічних 

знань, а й конструктивного вирішення професійних конфліктологічних ситуацій, 

попередження конфліктів, вчасної їх діагностики.[5].  

Конфлікти супроводжують суспільство в усіх сферах людської діяльності 

вже впродовж багатьох століть, тому виникла об’єктивна необхідність 

застосування певних умінь, навичок і характеристик особистості для 

попередження, конструктивного розв’язння та вирішення конфліктних ситуацій. 

Отже, виникла потреба в конфліктологічній компетентност при протистоянні 

поглядів та думок. Одним із головних завдань сучасної системи освіти є 

створення умовдля розвитку і самореалізації кожної особистості, 

забезпечення високої якостіосвіти здобувачів освіти. 

Умови сучасного освітнього середовища є досить конфліктогенними. 

Особливо негативну роль конфліктогени відіграють у педагогічному 

середовищі. 

В культурно-історичній концепції педагогічний процес є конфліктним, 

тобто зіткненням діяльностей, яке призводить при взаємодії його учасників до 

виникнення нового змісту. І тому, головним завдання освітнього процесу є 
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перетворення конфлікту, який виникає наприродній основі, у конструктивний 

іпродуктивний шлях подальшого розвитку освітнього процесу. Важливароль у 

виконанні цього завдання покладається саме на педагога, як керівника освітнього 

процесу, що залежить, в свою чергу, від рівня його професійної компетентності 

[4, 6].  

У формуванні та підвищенні рівня професійної компетентності педагога 

значну роль відіграють психолого-педагогічні знання та усвідомлення 

педагогами їх ролі у міжособистісній взаємодії [2, 3, 4]. 

В зв’язку з цим актуальним є вивчення конфліктологічної компетентності 

педагогів, оскільки саме вони визначають динаміку розвитку освітнього процесу, 

а також дослідження з проблем формування у педагогів знань, вмінь та навичок 

вирішення та попередження педагогічних конфліктів [1, 3]. 

Конфліктологічну компетентність активно досліджують українські та 

зарубіжні вчені-педагоги, психологи, конфліктологи. Так, вивченню конфлікту 

та конфліктних ситуацій присвячені роботи В. Андреєва, А. Анцупова, А. 

Гірника, Н. Гришиної, С. Ємельянова,  В. Зазикіна, А. Шипілова, М. Цюрупи та 

ін. Конфлікт у педагогічних системах вивчали Ш. Амонашвілі, С. Баникіна, З. 

Білоусова, В. Журавльов, А. Макаренко, Л. Міщик, Л. Мітіна та ін.  Питанням 

компетентності приділяли увагу Є. Барбіна, С. Вітвицька, О. Дубасенюк, Н. 

Кузьміна,  В. Маслов, О. Пєхота, М. Левківський. Досліджували 

конфліктологічну компетентність А. Анцупов, С. Баникіна, Є. Богданов, В. 

Зазикін, Л. Петровська, Н. Москвіна, Б. Хасан, Л. Цой та ін. [5]. 

Заслуговує на увагу дослідження А. Лукашенка з обґрунтування 

педагогічних умов формування конфліктологічної компетентності педагога.[6]. 

Конфлікти у педагогічному процесі за своєю природою є 

міжособистісними. Вони пов’язані з порушенням взаємозв’язків у процесі 

спільної педагогічної діяльності. Учасники педагогічного процесу є 

різнорідними, чим і пояснюються можливі розходження ціннісних орієнтацій, 

розбіжності між старшим і молодшим поколіннями, що може викликати 
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нетерпимість у спілкуванні один з одним. Причому конфлікти в педагогічній 

системі народжуються як на ґрунті принципових розходжень інтересів, 

цінностей, переконань, мотивів діяльності так і на основі щоденних, побутових 

розбіжностей певних думок і міркувань, сподівань і прагнень, настроїв і 

очікувань [2]. 

Кожна особистість в тій чи іншіймірі є конфліктною і належить допевного 

типу конфліктних особистостей. І тому педагог, діяльність якого пов’язана з 

формуванням та вихованням майбутнього покоління, зобов’язаний знати та 

вміти правильноповодитися з підлітками, враховуючи індивідуальні особливості 

кожного учасника освітнього процесу. Для цього він повинен працювати над 

собою, тобто володіти найважливішими якостями педагога - методами 

саморегуляції, розвивати емпатійність, чуйність, гуманність, урівноваженість.  

Завданням педагога є позитивно впливати на здобувачів освіти, викликати 

у них позитивні емоції, оскільки це є однією з важливих умов успішності його 

діяльності. Крім того, в процесі спілкування з педагогом на прикладі його 

ставлення до самого себе,до знань, до праці формується системаособистісної 

сфери підлітка. Педагог повинен об’єктивно оцінювати себе, свої здібності і 

можливості, безпристрасно помічати і своєчасно виправляти кожний свій 

негідний, неетичний вчинок. [7] 

Освітній процес не може уникнути конфліктів. Зазвичай конфлікт 

сприймається як ненормальне явище: збій у роботі, перешкода для реалізації 

стратегічних цілей. Негативне сприйняття цілком обґрунтоване, тому що будь-

який конфлікт несе в собі заряд величезної руйнівної сили: порушується 

процесснормального функціонування, руйнуються стосунки між учасниками 

освітнього процесу. 

Вміння ефективно вирішувати конфлікти є важливою складовою 

педагогічної діяльності. Для педагога у освітньому процесі необхідно володіти 

конфліктологічною компетентністю, завданнямякої є запобігання виникненню 

негативної взаємодії, а також надання неминучим конфліктним ситуаціям 
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конструктивного а не деструктивного характеру. Конфліктологічна 

компетентність– ілюстрація єдності професіоналізму діяльності та 

професіоналізму особистості педагога. Вона передбачає наявність знань про 

різні аспекти феномену конфлікту, володіння технологіямидій в ситуаціях 

складної міжособистісної взаємодії. 

Конфліктологічна компетентність передбачає високий рівень управління 

конфліктами та вибір оптимальних стратегій поведінки, вміння здійснювати 

ефективне спілкування з учасниками конфлікту, володіння різноманітними 

прийомами комунікації, наявність навичок конструктивної поведінки в 

конфлікті та спрямованості на формування готовності до продуктивної взаємодії 

з учасниками освітнього процесу.  

Здатність управляти конфліктами вимагає напруги, відповідальності, 

розуміння та аналізу конфліктної ситуації. Тому доцільно усвідомлювати 

конфліктологічну компетентності як свого роду інтегративну компетентність, 

рівень якої впливає на всі сторони життя і професійну діяльність педагога.  

Розвиток конфліктологічної компетентності є сенс також  розглядати як один з 

провідних напрямків особистісно-професійногорозвитку сучасних педагогів. 

Розвиток конфліктологічної компетентності у вирішенні конфліктів є 

необхідною умовою ефективності освіти педагога і є важливим чинником його 

професійного розвитку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА: ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ В СЕРЕДОВИЩІ PHET-

СИМУЛЯЦІЙ UNIVERSITYOFCOLORADOBOULDER 

 

Провадження освітньої діяльності в умовах карантинних обмежень в 

останні роки стало визначальним фактором, який обумовив стрімкий розвиток 

цифрових компетентностей в методичній діяльності педагогів України.  Будучи 

одночасно і проблемою, і шляхом вирішення цієї проблеми, перехід частини 

освітнього контенту і цифровий дистанційний формат надав можливість 

створити нові методики викладання, придатні для безпечного навчання 

здобувачів освіти під час розповсюдження COVID-інфекції.  

Однією з найскладніших методичних проблем дистанційного навчання 

стало проведення лабораторного практикуму. На відміну від суто теоретичної 

складової, лабораторний практикум передбачає засвоєння учнями практичних 

прийомів роботи з лабораторним обладнанням, складання та монтаж схем для 

проведення дослідів тощо – все це легко (за наявності потрібного обладнання) 

організовується в очному навчанні і стає важкодоступним під час дистанційного.  

Розробка та відбір ефективних методів навчання в умовах застосування 

дистанційної форми освіти передбачені  наказом МОН №582 від 12.12.2000 р. 

«Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» 

[1] та рекомендаціями МОН «Щодо впровадження змішаного навчання у 

закладах фахової передвищої та вищої освіти», «Організація дистанційного 

навчання в школі. Методичні рекомендації» тощо [2,3]. 

Науковець Л.М.Павлова у роботі [6] зауважує, що науково-методична 

робота у ПТНЗ має сприяти удосконаленню навчально-виробничого, виховного 

процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню інноваційних 
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форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників; 

вимагає залучення педагогів-практиків до творчої діяльності; дослідно-

експериментальної роботи; формування нових підходів щодо організації 

науково-методичної роботи.  

Таким чином, слід зробити висновок, що в поточних умовах здобування 

освіти не може обійтися без використання можливостей, яке надає в мережі 

Інтернет відкрите освітнє середовище.  

Визначальним для організації лабораторного практикуму із 

загальноосвітніх дисциплін є організація  проведення лабораторного досліду, 

який може бути проведеним у віртуальній лабораторії University of Colorado 

Boulder (рис. 1) [6].  

 

Рисунок 1 – Головна сторінка сайту віртуальних лабораторій  

  University of Colorado Boulder [6] 

 

Збірник віртуальних лабораторій містить готові Phet-симуляції з фізики, 

хімії, біології та інших загальноосвітніх дисциплін. Частину віртуальних 

лабораторій зручно використовувати також у викладанні спецпредметів 

професійної спрямованості, так, у нашому навчальному закладі їх успішно 

використовують викладачі матеріалознавства, електротехніки, основ 
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промислової електроніки та предмету «Будова та ремонт гірничого 

електрообладнання».  

Зазначимо, що чинне законодавство зобов’язує викладачів та вчителів 

України організовувати навчальний процес українською мовою, і таку 

можливість надають нам наші американські колеги – створені ними Phet-

симуляції мають, по більшості, україномовний інтерфейс (мова інтерфейсу 

обирається при скачуванні файлу з лабораторією – рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Вибір мови інтерфейсу віртуальних лабораторій  

  University of Colorado Boulder [6] 

 

Частина симуляцій потребує для штатної роботи попереднього 

встановлення   компілятора Java, що можна виконати за адресою 

https://www.java.com/en/download/windows-64bit.jsp. Також, частина симуляцій 

має html-інтерфейс (а саме, html-5), тобто може працювати безпосередньо у 

браузері, без встановлення додаткового програмного забезпечення [5]. 

Приємно згадати, що всі симуляції University of Colorado Boulder є 

безоплатними для українського вчителя, і за можливість їх безоплатного  

використання я відчуваю велику вдячність перед авторами розробок – адже 

фінансове питання для українських педагогів стоїть не на останньому місці.  

https://www.java.com/en/download/windows-64bit.jsp
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Практика використання віртуальних лабораторій формату Phet-симуляції 

показала, що створення робочої лабораторної схеми для проведення роботи 

лабораторного практикуму займе чи не менше часу, ніж це забрало б створення 

подібної схеми із реальних приладів та обладнання в очному навчанні. Крім того, 

важливою властивістю симуляцій є можливість збереження уже створеної 

лабораторної схеми і повторного її використання – тобто, для  проведення 

лабораторного досліду в іншому класі (іншій навчальній групі) буде досить 

відкрити уже готову схему, а це суттєва економія часу (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Повторне використання збережених  віртуальних лабораторій 

 

Методика використання віртуальної лабораторії в дистанційному форматі 

передбачає створення відеоролика, в якому дослід проводить сам викладач 

(https://youtu.be/WsS3n_Vysc0) – для більш слабких учнів, та самостійне 

створення лаборататорії й проведення досліду – для більш сильних. У змішаному 

та очному форматі доцільно створення віртуальної схеми сумістити з 

одночасним створенням схеми із реального обладнання, з метою встановлення у 

учнів наочного зв’язку між віртуальним та реальним об’єктами досліду.  

https://youtu.be/WsS3n_Vysc0


Секція 6 Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в 

сучасних умовах 
 

446 
 

Узагальнюючи проведене дослідження, слід зробити висновок, що 

проведення лабораторного практикуму в дистанційному навчанні є цілком 

можливим, і ефективна можливість проводити лабораторні роботи з’явилася 

завдяки відкритому освітньому середовищу, зокрема це середовище Phet-

симуляцій University of Colorado Boulder.   

На цьому, щиро бажаю успіху та натхнення для роботи з створеним вами 

особистим сайтом педагога! 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИЗ ІНФОРМАТИКИ 

 

Актуальною проблемою навчання студентів інформатиці є проблема 

організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності з інформатики 

студентів закладів вищої освіти. Випускники ЗВО повинні бути підготовлені до 

інформаційної діяльності, необхідної їм для використання нових інформаційних 

технологій в подальшій професійній роботі. Відзначимо найважливіші, на наш 

погляд, сучасні проблеми в організації самостійної нагально-пізнавальної 

діяльності з інформатики студентів закладів вищої освіти. Формування 

внутрішньої потреби до самонавчання є вимогою часу й умовою реалізації 

особистісного потенціалу. Здатність людини самоствердитися на професійному 

рівні цілком залежить від її індивідуального залучення до самостійного процесу 

одержання нових знань. Розв'язання цього завдання здійснюється через пошук 

змісту, форм, методів і засобів навчання, що забезпечують розширення 

можливостей розвитку, саморозвитку й самореалізації особистості. 

Проблема самостійної пізнавальної діяльності  досліджувалася багатьма 

провідними науковцями: Г. Алова, С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Буряк, 

В. Давидов, М. Дайрі, М. Данилов, В. Євдокимов, Б. Єсіпов, В. Козаков, Г. 
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Кудрявцева, H. Кузьміна, І. Лернер, О. Нільсон, П. Підкасистий, І. Прокопенко, 

О. Савченко, М. Скаткін, Б. Сусь, Н. Тализіна, О. Усова, Г. Щукіна та інші. 

Психологічний аспект її висвітлено в працях Б.Ананьєва, Д.Богоявленського, 

Л.Виготського, І. Гальперіна, О.Леонтьєва, I.Менчинської, С.Рубінштейна та ін. 

Загальні проблеми формування й активізації пізнавальної діяльності 

досліджували  Т.Алєксєєнко, Л.Арістова, А.Вербицький, І.Дьомін, І.Зязюн, 

О.Киричук, Г.Костюк, О.Матюшкін, І.Харламов, Т.Шамова, Г. Щукіна. Окрім 

того, фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження, які 

стосуються проблем активізації навчально-пізнавальної діяльності й виховання 

особистості в системі безперервної освіти розглядали О.Асмолов, Г.Балл, І. Бех, 

В.Демиденко, Ю.Долінська, Н.Ничкало, B.Рибалка, В.Сластьонін, С.Сисоєва, 

Т.Титаренко, В.Шатенко. Взаємозв’язок пізнавальної діяльності та її активізації 

в процесі вивчення окремих дисциплін досліджувались у працях  Х.Бахтіярової, 

Н.Дідусь, C.Кашина і В.Кудіної, К.Сапієвої, О.Саричевої, М.Сухомлинової. На 

сучасному етапі проблему активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності 

розробляють В.Буряк, Л.Кондрашова, В.Лозова, П.Лузан, В.Паламарчук.  

Аналіз літератури з проблеми дослідження дає змогу стверджувати, що у 

наукових доробках використовуються як поняття “самостійна робота”, так і 

поняття “самостійна навчально-пізнавальна діяльність”. Ми погоджуємося з 

думкою М.Бородуліної, яка зазначає, що розуміння слова “робота” не як 

результату певної діяльності, а як процесу отримання певного результату, 

характеризує самостійну роботу в загальноприйнятому розумінні як самостійну 

навчальну діяльність. Об’єктом цієї діяльності є навчальні завдання. Однак це не 

означає, що “діяльність” і “робота” взаємозамінні. Поняття “діяльність” ширше 

і містить у собіпоняття “робота” як інтегровану частину цілого, як конкретний 

вид діяльності. 

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність передбачає наявність:  

− мети, щостимулює до цілеспрямованої, змістовної навчально-пізнавальної 

діяльності;  
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− інтересів, мотивів і мотивації до навчально-пізнавальної та майбутньої 

професійної діяльності;  

− активності у навчально-пізнавальній діяльності, зосередженості до 

опанування основ майбутнього фаху;  

− соціально-психологічної готовності до навчально-пізнавальної діяльності.  

Отже, у понятті “самостійна навчально-пізнавальна діяльність” закладено 

не лише зовнішні ознаки, а й внутрішні чинники діяльності студента: не лише 

засвоєння знань, умінь, навичок, а й обов’язкове їх перетворення та творче 

усвідомлене використання. Значення самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності полягає в тому, що вона: уможливлює здобуття значно більше знань, 

ніж у періода удиторної роботи; передбачає різноманітність форм діяльності, 

каналів інформації, що зумовлює високий рівень засвоєння навчального 

матеріалу; створює умови для переконань, мотивує до самоосвіти;  формує стійкі 

самоосвітні навички. 

Перша групапроблем пов'язана з недостатністю мотивації студентів при 

навчанні. При навчанні студентів інформатики в багатьох ЗВО переважає така 

методика: викладачі пропонують виконати будь-які математичні обчислення або 

дії на комп'ютері, не пояснюючи студентам, навіщо це потрібно, як стане в нагоді 

в подальшій професійній діяльності. Тому рівень мотивації досить низький. 

Студенти не розуміють, навіщо їм ці знання і вміння. При вирішенні цього роду 

проблем необхідно розповідати студентам про цілі, завдання, поставлені 

Міністерством освіти, про необхідність в підготовці грамотних фахівців в 

сучасному суспільстві, а також мотивувати студентів до отримання знань 

інформуванням і знайомством з набором професійних компетенцій [2]. 

До другої групи проблем можна віднести проблему недостатнього обліку 

психологічних особливостей студентів на заняттях. Існують численні 

дослідження психолого-педагогічних особливостей сприйняття інформатики. 
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Найбільш прийнятною практично до методики проведення занять з 

інформатики є типологія, пов'язана з переважанням лівої та правої півкулі мозку 

[6]. 

Ліва півкуля мозку відповідає за раціональне сприйняття, за логіку і аналіз. 

Лівою півкулею інформація сприймається по частинах, обробляється 

послідовно, по етапах. Ця півкуля контролює мову, здатності до читання та 

письма, встановлює причинно-наслідкові зв'язки і формулює висновки. Права 

півкуля мозку відповідає за обробку невербальної інформації, тобто за обробку 

інформації, яка виражається не в словах, а в образах і символах. Права півкуля є 

відповідальною за здатність до образотворчого мистецтва і музики, за уяву, з її 

допомогою людина здатна мріяти і фантазувати. Інформація обробляється 

паралельно, тобто переважає цілісне сприйняття. 

Може бути використана ідея багатоканальної комунікації студентів на 

занятті. Сутність даної ідеї полягає в тому, що на занятті викладач може 

організувати для студентів, що відносяться до різних психологічних типів кілька 

комунікаційних каналів. Ці канали пропонується використовувати паралельно. 

У сучасних студентів спостерігається переважання образного мислення над 

понятійним, все частіше здатність до синтезу переважає над здатністю до 

аналізу. В аудиторії з переважанням правопівкульових студентів доцільно 

використовувати запис математичних формул на тлі запропонованого нового 

матеріалу і, навпаки, при навчанні студента-інформатика потрібно міркувати про 

поезію. Таким чином, створюються 2 комунікаційних канали - образний і 

понятійний. Повторення інформації викладачем на занятті можна виконати по-

різному для різних студентів [1]. 

Третя група проблем пов'язана з недостатнім використанням професійно 

орієнтованих завдань у викладанні інформатики. Інформатика викладається 

однаково для різних напрямків і спеціальностей. При цьому специфіка напрямку 

не враховується. 
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Ефективне і якісне навчання студентів можливо лише при відповідності 

матеріалу конкретної спеціальності. Крім того потрібно вибирати відповідні для 

даного студентського колективу форми роботи. На заняттях зі студентами-

гуманітаріями, необхідно враховувати їхні професійні інтереси, 

використовувати дані професійного характеру, показуючи на приватних 

прикладах можливості обробки інформації за допомогою комп'ютерних програм. 

Робота зі спеціалізованими інформаційними ресурсами значно збільшує 

ефективність навчання в подальшій професійній діяльності [3]. 

Четверта група проблем в навчанні інформатики полягає у високій 

швидкості і динамічності процесів інформатизації суспільства, а також у 

швидкій зміні пріоритетів. Наявні навчальні посібники призначені в основному 

для навчання студентів навичкам певної роботи з програмними продуктами. 

Відсутні комплексні навчальні посібники з інформатики для студентів-

гуманітаріїв, що враховують професійно орієнтовані завдання майбутніх 

фахівців. Підручник інформатики для студентів гуманітарних напрямів повинен 

містити поряд з комплексом теоретичних знань і класичним алгоритмом роботи 

з комп'ютерними програмними продуктами блок, пов'язаний з використанням 

інформаційних технологій в подальшій професійній діяльності [4]. 

Узагальнюючи все вищесказане, можна відзначити наступні моменти, що 

сприяють активізації пізнавальної діяльності з інформатики у здобувачів вищої 

освіти: 

Курс інформатики повинен бути професійно орієнтований. Використання 

в курсі інформатики професійно спрямованих завдань, побудова процесу 

навчання на основі цілісної структури майбутньої професійної діяльності істотно 

сприяють формуванню позитивної мотивації з боку студентів до курсу 

інформатики і, як наслідок, підвищується якість освіти, активізується 

пізнавальна діяльність студентів. 

Навчання бажано організувати так, щоб різноманіття можливостей і 

функцій програмних продуктів сприяло розвитку уяви. Потрібно прагнути 
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виробляти мислення, що сприяє винахідливості, виховувати у студентів 

впевненість у своїх можливостях, критичність самооцінки, розвивати прагнення 

до саморозвитку та самовдосконалення. У процесі навчання необхідно 

враховувати типологію особистості студентів [9]. 

Формування позитивної мотивації до самостійної навчальної діяльності 

перетворює студента в суб’єкт навчання, сприяє розвитку його професійних 

інтересів. Запорукою успішного розвитку професійних інтересів студентів є їх 

активна творча навчальна діяльність. Активність є невід’ємною, необхідною 

умовою самостійності. Це, у свою чергу, зумовлює здатність студента до 

самостійної навчальної діяльності, яка передбачає:  

1. Наявність особливим чином організованих предметних знань, які можуть 

бути використані як засіб здобуття нових знань;  

2. володіння способами оперування знаннями як засобами здобуття нових 

знань;  

3. бачення студентами, з одного боку, цілісності знань із дисципліни, з 

іншого – цілісність знань з усіх дисциплін, взаємозв’язків цих знань;  

4. уміння ставити і вирішувати завдання;  

5. наявність у студента стійких навичок виходу в рефлексивну позицію щодо 

здійсненої навчальної діяльності, виявлення в ній ускладнень, вироблення 

засобів і способів їх подолання;  

6. наявність достатньо розвинутого механізму самовизначення. 

Таким чином, для активізації пізнавальної діяльності на заняттях з 

інформатики необхідно надавати навчальний матеріал у мультимедійному і 

інтерактивному вигляді. Прикладами таких новітніх технологій є: технології 

презентацій, графічні демонстраційні матеріали, інтерактивні програми, 

елементи дистанційного навчання, тестування рівню отриманих знань та ін. 

Створення цікавих ситуацій при навчанні інформатики сприяє зменшенню 

стомлюваності студентів, активізації їх уваги і підвищенню результативності. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

Сьогоднішній світ диктує свої вимоги і з кожним днем дає новий поштовх 

до розвитку інформаційно-технологічної сфери у всіх галузях життя. Буквально 

за якихось десять років наш час повністю заполонила комп’ютерна техніка. 

Важко представити людину, яка сьогодні може прожити хоч один день не 

використовуючи досягнення новітньої науки у своєму житті. Мобільні телефони, 

комп’ютери, та навіть транспортні засоби всі працюють по законам всесвітньої 

павутини - мережі Іinternet, яка заполонила  наш навколишній простір. Весь світ 

тісно пов'язаний цією «павутиною» і не планує втрачати з нею зв'язок ще багато 

років. Всі сучасні вчені працюють над удосконаленням цієї системи, 

впровадженні нових, не відомих досі технологій, які можна використовувати у 

будь-якій сфері життя. Не оминуло дане питання і одну з основних галузей 

розвитку і навчання молоді – освіту.  

Сучасна освіта, на відміну, від освіти минулого десятиріччя впевненим 

кроком йде в ногу з інформаційними технологіями, а у деяких процесах навіть 

перевершує сподівання, які на неї покладаються. Концепція інформатизації 

вищої освіти передбачає комплексний підхід до створення інформаційного 

середовища навчання, що повинно інтегрувати в традиційні та нові інформаційні 

технології, які відповідають сучасним вимогам освіти. Досвід упровадження в 

навчально-виховний процес засобів інформаційних технологій показує, що 

ефективно розв’язувати завдання, які поставлені перед професійною освітою, 

можна на основі широкого застосування зазначених засобів у навчальних 

закладах усіх профілів і рівнів акредитації.  
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Такий підхід відповідає сучасному технологічному рівню суспільства, 

враховує тенденції щодо подальшої інтелектуалізації праці людини, готує 

майбутнього спеціаліста до конкуренції на ринку праці в умовах інформаційного 

суспільства. Застосування інформаційних технологій надає можливість 

інтенсифікувати процес передавання студентам безперервно зростаючого обсягу 

загальнонаукової, загальнотехнiчної та спеціальної інформації. 

Минулий рік на прикладі показав, наскільки важливим є питання 

впровадження інноваційних технологій в освітній процес. Запровадження 

карантинних обмежень дало великий поштовх для розвитку освіти в зовсім 

іншій, до сьогодні не відомій сфері – сфері дистанційного навчання, з 

використанням сучасних ресурсів світової мережі Іinternet. Перед учнями, 

студентами, вчителями та викладачами постало не легке питання – питання 

вибору. Які інноваційні ресурси краще дадуть змогу навчити і навчитися 

конкретного предмету, отримати знання не гірші, а можливо й кращі за, отримані 

в умовах навчання он-лайн, а не офлайн? 

Давайте спершу розглянемо, що про впровадження дистанційного 

навчання говорить нам законодавство у галузі освіти.  

Дистанційне навчання — це форма навчання з використанням 

комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну 

взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу 

з матеріалами інформаційної мережі [3]. 

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів: 

• засоби надання учбового матеріалу студенту; 

• засоби контролю успішності студента; 

• засоби консультації студента програмою-викладачем; 

• засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; 

• можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування 

помилок. 

Як організовано дистанційне навчання?  
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У системі дистанційного навчання виділені 4 типи суб'єкта: 

➢ Студент - той, хто навчається. 

➢ Тьютор - той, хто навчає. 

➢ Організатор - той, хто планує навчальну діяльність, розробляє програми 

навчання, займається розподіленням студентів за групами і навчальним 

навантаженням на тьюторів, вирішує різні організаційні питання. 

➢ Адміністратор - той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, 

вирішує технічні питання, слідкує за статистикою роботи системи. 

Як бачимо дистанційне навчання напряму пов’язане з використанням 

сучасних інформаційних технологій при своєму впровадженні. Раніше також 

використовувалися інформаційні ресурси, такі як: мультимедійні інформаційні 

технології, електронні освітні ресурси, для покращення якості освіти та 

впровадження досягнення науки і техніки в процес навчання студентів. 

Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті 

дозволяло швидко вносити будь-які зміни в зміст програми залежно від 

результатів її апробації, зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної 

інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному 

вигляді. Це сприяє розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних 

здібностей студентів, властиво кожній людині унікального сполучення 

особистих якостей; формуванню пізнавальних можливостей, прагнення до 

вдосконалення; забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, 

безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними науками та 

мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів 

навчальних процесів. 

Під електронними освітніми ресурсами розуміють навчальні, наукові, 

інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та 

представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, 

які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і 
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необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, 

що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами. 

До основних типів таких ресурсів належать: 

− електронні підручники; 

− системи тестування; 

− інформаційно-пошукові довідкові системи; 

− засоби математичного та імітаційного моделювання; 

− засоби автоматизації професійної діяльності; 

− інтерфейси до лабораторій віддаленого доступу [4]. 

Проте дистанційне навчання не могло покрити всі аспекти використання 

тільки цими ресурсами та технологіями. Саме тому в дію були введені Інтернет 

платформи, які дозволяють взаємодію викладача та студента через відео-

конференції. Основнізних - цесервіси Zoom, Google Meet, Google Classroom та 

Ding Talk. 

Zoom – цесервісдляорганізаціїонлайн-конференційтавідеозв’язку. 

Тут можна організовувати конференції та веб-семінари для різної кількості 

користувачів і спікерів (залежить від тарифного плану). 

Google Meet (попередня назва Hangouts Meet) — сервіс відеотелефонного 

зв'язку, розроблений компанією Google. 

Перший реліз для iOS був оприлюднений в лютому 2017 року[1], офіційно 

програма була представлена в березні 2017 року[2].  

У березні 2020 року в зв'язку з пандемією COVID-19 було оголошено про 

надання безкоштовного доступу до програми, що призвело до збільшення числа 

користувачів в 30 разів в квітні 2020 року порівняно з січнем 2020 року, 

досягнувши значення 100 мільйонів користувачів на день (у аналогічного сервісу 

Zoom число користувачів на той момент складало 200 мільйонів на день). До 31 

березня 2021 року тривалість безкоштовних конференцій для Gmail-акаунтів 

обмежена 24 годинами, з 1 квітня 2021 роки для безкоштовних акаунтів 

тривалість передбачається обмежити 60 хвилинами. 
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Google Classroom – безкоштовний сервіс для навчальних закладів. Мета – 

спростити створення, поширення і класифікацію завдань, прискорити обмін 

файлами між учителями і учнями. Реєструватись окремо не потрібно, достатньо 

мати пошту на Gmail. 

Google Classroom об’єднує в собі: Google Drive для створення і обміну 

завданнями, Google Docs, Sheets and Slides для написання текстів і створення 

презентацій, Gmail для спілкування і Google Calendar для розкладу (наприклад, 

можна спланувати конференцію в Zoom, який дозволяє автоматично додавати 

заплановані зустрічі в календар – про це в розділі про Zoom). Тож для роботи “у 

класі” потрібно знати, як користуватися гуглівськими сервісами. 

Ding Talk – сервіс для відеозв’язку та дистанційного навчання. Він 

повністю безкоштовний. Для користування потрібно завантажити програму на 

смартфон, планшет чи ПК. Мова користування – англійська. Інтерфейс простий, 

інтуїтивно зрозумілий. 

Реєстрація відбувається за номером телефону. Після завантаження 

програми потрібно її відкрити, вибирати необхідний код країни (для України це 

+380), написати номер свого мобільного та натиснуте кнопку “Send”. Тоді має 

прийти СМС із кодом - пишемо його у відповідній графі (під номером). Після 

цього натисніть кнопку “Register”, встановіть свій пароль і починайте працювати 

[5]. 

Усі ці сервіси дали змогу викладачу донести необхідну інформацію з 

кожного предмета, навчити дітей основних актуальних питань дисципліни згідно 

робочого плану, а студентам освоїти весь матеріал дистанційно. 

Ніхто не знає скільки часу буде тривати таке навчання в он-лайн режимі, 

але всі впевнені, що освіта такою якою ми її знали більше не буде. Адже як 

показала практика впровадження інноваційних ресурсів у дану сферу було 

необхідне, а карантинні обмеження тільки дали поштовх для їх застосування. 

Сучасні студенти на відміну від їх попередників, здатні швидко та якісно 

використовувати знання отримані як в очному так і в дистанційному режимі 
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навчання. Сьогоднішній світ не буде таким як раніше і всі повинні розуміти, що 

саме з розвитку освітньої сфери і впровадженні в її процес інновацій дасть змогу 

майбутньому поколінню краще адаптуватися до вимог, які перед ними ставить 

час. 
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Бойчура В.В., 

викладач технології будівельного профілю  

Рокитнівського професійного ліцею  

(смт Рокитне, Рівненська обл.) 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Ми повинні виховувати так, що бдитина почувала 

себе шукачем і відкривачем знань. Тільки зацієї умови 

одноманітна, напружена,стомлююча робота школяра 

забарвлюється радісним почуттям і може 

принести маленьким людям переживання творця. 

(В.О. Сухомлинський) 

 

Професія вчителя полягає в постійній наполегливій роботі над собою, 

самовдосконаленні, безперервному навчанні. В.О. Сухомлинський стверджував: 

«Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо 

якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання». 

Велике значення в удосконаленні професійної компетентності кожного 

вчителя має правильний вибір проблеми для самоосвітньої діяльності, бо від 

цього залежить рівень професійної майстерності педагога. Мій вибір науково-

методичної теми «Формування професійної інформаційної компетентності учнів 

з теоретичної підготовки учнів будівельного профілю при дистанційній формі 

навчання» зумовлений тим, що серед пріоритетних завдань сучасної освіти є 

розвиток компетентної особистості, яка вільно володієкомп’ютерною технікою, 

вміє знаходити й опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати 

набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, нестандартно, творчо 

демонструвати свою роботу, відстоювати думку та аргументувати дії. 

В умовах інформаційного суспільства відбувається переорієнтація нової 

парадигми освіти зі знаннєвої в компетентнісну, адже старіння інформації 
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проходить набагато швидше, ніж завершується процес навчання в ліцеї. Під час 

дистанційногонавчання важливо навчити учнів здобувати знання.До того ж на 

ринку праці необхідні не знання самі по собі, а здатність використовувати їх на 

практиці, виконувати певні професійні й соціальні ролі. Це спонукає мене, як 

вчителя, формувати в учнів уміння вчитися, знаходити інформацію,шукати 

методи навчання,щоб сформувати у слухачів професійну інформаційну 

компетентність, яка в майбутньому забезпечить їм можливість успішно 

навчатися впродовж усього життя; підготуватися до обраної професійної 

діяльності та постійно вдосконалювати свою професійну майстерність; жити і 

працювати в інформаційному суспільстві. 

Які ж ефективні сучасні технології можу я використовувати як вчитель 

теоретичної підготовки технології кам’яних, пічних, штукатурних робіт, щоб 

підготувати учнів до успішного життя в інформаційному суспільствіпри 

проведенні дистанційних уроків? Вимогою часу є запровадження в навчально-

виховний процес інформаційно-комп’ютерних технологій, які не тільки дають 

можливість навчати учнів раціонально працювати з інформацією, а й значно 

підвищують пізнавальну активність і привертають увагу учнів до навчання. Їх 

застосування сприяє зацікавленості учнями предметом, відкриває нові можливості 

для творчості, учні самі стають творцями, ініціаторами нових ідей. Безумовно, усе 

це дає можливість покращити якість навчання, сама технологія надання освітніх 

послуг стає більш ефективною. 

Я спрямувала свою діяльність при дистанційній формі навчання на 

вирішення наступних завдань: 

- розвивати учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи; 

- залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності; 

- формувати навички дослідницької діяльності; 

- розвивати критичне мислення; 

- грамотно працювати з інформацією; 

- забезпечити високий рівень знаньучнів; 
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-підготувати професійно грамотного кваліфікованогоробітника. 

Дистанійна форма навчання пов'язана з формуванням в учнів уміння 

самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, 

трансформувати та транслювати її. 

На мою думку, для ефективної організації дистанційного навчання нам 

потрібно забезпечити комунікацію, обирати з учнями найзручнішу для взаємодії 

платформу. Важливо в будь-якому сервісі забезпечити зворотний зв’язок, а саме: 

дати можливість учневі поставити запитання і отримати відповідь. У навчальних 

групах, де викладаю технологію кам’яних, пічних та штукатурних робіт, я 

створюю групи в чаті Viber для спілкування під час проведення дистанційного 

уроку. Також встановлюємо на телефонах платформу GoogleMeet. У чаті Viber 

іноді складно зрозуміти саме, кому поставили якесь запитання і знайти відповідь 

на своє. Тому маю інший спосіб моя електронна скринька до послуг моїх 

слухачів. 

Як викладач теоретичної підготовки будівельного профілю, людина, що 

мріє підготувати кваліфікованого робітника  і при дистанційній формі навчання, 

практикую спілкування з учнями в GoogleMeet із будівельного об’єкту. «Краще 

один раз побачити, ніж сто разів почути», каже народна мудрість. У нашому 

регіоні постійно ведеться будівництво житлових будинків з виконанням 

будівельних робіт. Опалення будинків переважно пічне. При підготовці до уроку 

за професіями я самостійно шукаю об’єкти, ознайомлююся з видами робіт. 

Згідно з розкладом призначаю зустріч  у GoogleMeet, наприклад:  

Тема уроку: «Способи лицьового мурування». У регіоні  поряд  один  з 

одним ведеться  будівництво житлових будинків різними способами: 

- облицювання  одночасно із муруванням; 

- облицювання вимуруваних стін. 

                             Фото 1                                                 Фото 2 
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Учні отримують необхідну інформацію під час зустрічі,а також завдання: 

вивчити свій населений пункт,зробити фото  на тему та надіслати мені.Учні 

надсилають відповіді у формі фото, дають характеристику даному 

об’єктувчатіViber та надсилають матеріали на електронну скриньку. 

Наприклад, учень надсилає відповідь: 

 

Фото3                                                                               Фото 4 

Протягом січневого дистанційного навчання 2021 року в групі за 

професією  «пічник ІІ-ІІІ-го розряду» за навчальним розкладом проводилися 

уроки теоретичної підготовки.Під час уроку на тему: «Димові труби»відбулася 

зустріч з учнями на платформі Google Meet уформі екскурсії на житловому 

масиві, де учніреально ознайомилися з видами димових труб, їх розміщенням, 

матеріалами для виконання. 

Наприклад:   

Учні вивчають свій регіон де проживають,  виконують завдання та 

надсилають свої роботи. 

 

Наприклад:учень 1: смт Рокитне, вулиця  Петра Гармаша 

Учень 2 - смт Рокитне, вулиця  Загірська 
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Фото 5        Фото 6 

Слухачі працюють з інтересом та розумінням матеріалу. Під час таких 

зустрічей я спілкуюся з учнями ,пов’язую дану тему знабутими знаннями з інших 

предметів, наприклад, «Будівліта споруди». 

На даний час працюю над розробкою відео-уроків за професіями: муляр; 

пічник; штукатур та трансляцією їх в інстаграмі, де підписані до мене учні. 

Попри щоденного вдосконалення системи онлайн-освіти та значну кількість 

цифрового інструментарію, у випадках із сім’ями, де діти не мають доступу до 

гаджетів чи інтернету, я надаю перевагу, при дистанційній формі навчання, 

телефону, підручникам, щоб дати завдання чи отримати усні відповіді учнів. 

Для забезпечення повноцінного освітнього навчального процесу на відстані, 

окрім технічного інструментарію, вчителю необхідно володіти низкою 

професійних та особистих компетентностей, які дозволять зацікавити учня. 

Незалежновід форми навчання моє завдання  полягає в тому, щоб 

підготувати  грамотного кваліфікованого робітника та виховати добропорядну 

людину. 

Список літератури 

1. Андрущенко Т. Вимоги до конкурентої спроможності спеціаліста [Текст] / Т. 

Андрущенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-

методичний журнал. – 2007. – №5. – С. 43–47.  

2. Герлянд Т. М. Особливості формування професійної компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників / Т. М. Герлянд. // Молодь і ринок. – 

2011. – №5. – С. 55–58.  



Секція 7 Застосування можливостей відкритого освітнього середовища для 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

 

465 
 

3. Герлянд Т. М. Сучасні аспекти формування професійної компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників / Тетяна Миколаївна Герлянд. // 

Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2010. – №1. – С. 37–44 

4. Дякун О. Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів ПТНЗ 

[Текст] / О. Дякун, Г. Федьо // Профтехосвіта. – 2014. – №9. – С. 62–66. 5.  

5. Польона Оанилова О. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, 

відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. — К. : Вид. дім "Шкіл. світ": Вид. 

Л. Галіцина, 2006. — 120 с. 

6. Практики та підходи до дистанційного навчання — рекомендації для 

вчителів https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-dodystantsijnogo-

navchannya-rekomendatsiyi-dlyavchyteliv/. 

7. Синиця О. Інноваційні підходи до формування професійної компетентності 

майбутнього робітника [Текст] / О. Синиця, І. Кірік, І. Мехедок // 

Профтехосвіта. – 2014. – №9. – С. 12–14. 

8. Інструментів для дистанційного навчання  добірка НУШ 

https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlyadystantsijnogo-navchannya-

dobirka-nush/. 

  

https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-dodystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-dlyavchyteliv/
https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-dodystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-dlyavchyteliv/


Секція 7 Застосування можливостей відкритого освітнього середовища для 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

 

466 
 

Войтюк Т. М.,  

викладач спецдисциплін ДНЗ «Запорізьке  

вище професійне училище» (м. Запоріжжя) 

 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇОСВІТИ 

 

У сучасному суспільстві цифрові компетенції людини відіграють провідну 

роль для ії професійної та життєвої успішності, а традиційна соціалізація нового 

покоління набуває форму онлайн соціалізації. Все це - виклики, які необхідно 

врахувати системі професійно-технічної освіти.  

Формально під цифровими компетенціями розуміють володіння ІТ-

рішеннями на рівні, достатньому для виконання будь-яких трудових функцій. В 

реальності все виглядає трохи інакше. Наприклад, до цифрових компетенцій 

часто відносять впевнене володіння мессенджерами. Однак, у дорослих ця 

компетенція переважно, виражається увідправці текстової інформації, а у молоді 

- голосових повідомлень. І ті, і інші мають компетенцію, але виражена вона по-

різному. 

Для молоді важливо, яку функцію на це рішення можна покласти, навіть, 

якщо воно не є оптимальним. Наприклад, на спілкування піде менше часу, якщо 

подзвонити. Доросла людина так і зробить, на відміну від молоді, яка віддасть 

перевагу запису голосового повідомлення. 

Тому, основною складністю в освоєнні цифрових компетенцій є саме 

різночитання того, що вважати тієї чи іншою компетенцією, і, як наслідок, різні 

підходи до їх формування [1]. 

Як система професійно-технічної освіти відгукується на цифрові виклики 

сучасності?  

Частина викликів знаходить відображення у професійній підготовці 

фахівців вже сьогодні. Однак, ми не вміємо заглядати за «горизонт планування» 

в 5-10 років. Тому, проектуючи сучасну освіту, потрібно уважно спостерігати за 

тими змінами, які відбуваються під впливом цифрових технологій у різних 
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галузях. Це допоможе спрогнозувати вектор змін і врахувати його в освітньому 

процесі. Якщо ми говоримо про обробку металів, то сучасний токар вже сьогодні 

повинен бути програмістом зі знанням технології обробки матеріалів. При 

цьому, якщо вчора на один верстат було кілька токарів, то сьогодні на одного 

фахівця - кілька верстатів. Тому і набір компетенцій у нього сьогодні повинен 

бути ширше. Що буде завтра? Швидше за все,  до функцій токаря додасться ще 

проектування деталей із використанням спеціального програмного забезпечення, 

а також «випікання» нових деталей на принтері. І все це виглядає органічно [2]. 

Вимушений тотальний перехід у дистант породив хвилю онлайн-курсів і 

для сучасної професійно-технічної освіти (СПТО). Чи все можна перевести в 

онлайн або є дисципліни і спеціальності, що вимагають фізичної присутності? 

Це давня суперечка про можливості та неможливості перевести щось в 

онлайн. Перш за все, треба зазначити, що онлайн-курси бувають дуже різні, і 

формувати вони можуть дуже різний результат. І область застосування онлайн-

курсів теж може бути різна. Навчання в системі профтехосвіти - це практична 

підготовка. Безумовно, замінити все на онлайн-навчання  не можливо. Але, 

онлайн-навчання може взяти на себе завдання по освоєнню теоретичних питань, 

необхідних для допуску до практики інструкцією для складних випадків,  коли 

з'являється потреба вчинити нетипові дії з обладнанням. Навчання із 

застосуванням віртуальної реальності може створювати ситуації, які неможливо 

або небезпечно моделювати у реальному світі: наприклад, пожежа або аварія на 

виробництві. 

Тому, я дивлюся на застосування онлайн-технологій у освітньому процесі 

позитивно: маючи певні обмеження, вони мають величезний потенціал для 

розвитку освітнього процесу. Недооціненою, на мій погляд, є технологія 

доповненої реальності, яка у навчальному процесі сьогодні майже не 

представлена. 

Однак, є і складності на шляху цифровізації освіти. Основна складність - 

висока вартість рішень при неочевидній вигоді для освітнього закладу. Цифрова 
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інфраструктура вимагає постійної підтримки її в актуальному стані, що вимагає 

додаткові ресурси і на фахівців, і на техніку. Тут слід йти шляхом кооперації з 

роботодавцями. Такий підхід корисний для всіх: створюється нова психологія 

майбутнього працівника, формується висока мотивація отримання знань і 

придбання професійних компетентностей, а роботодавець заощаджує на 

перенавчанні потенційних працівників [3]. 

Ще однією складністю є нерозуміння керівництвом освітніх закладів 

доцільності цифровізації. Однак, світ навколо змінюється, стає більш 

технологічним та цифровим, і тому, освітній заклад, який залишається на місці 

буде втрачати привабливість спочатку у роботодавців, а потім - у майбутніх 

абітурієнтів. 

Крім того, існують і складності в процесі онлайн-навчання. Одна з 

найважливіших проблемних точок - неготовність системи освіти до 

дистанційного навчання. Фактично до перепроектування освітнього процесу, 

побудованого на інших технологіях. При якісному онлайн-навчанні не вийде 

витримувати розклад і класно-урочну систему, зберігати лекційно-практичну 

модель навчання і відповідні види діяльності педагога. 

Також, гострою проблемою є канали зв'язку і технічна забезпеченість 

учасників  освітнього процесу. Не готов і контент, який часто представлений у 

педагогів у вигляді конспектів лекцій або у паперовому вигляді - книги, 

посібників. Все це довелося в найкоротші терміни перевести в онлайн. Слід 

зазначити, що просто оцифровка контенту не призведе до виникнення онлайн-

навчання. Адже ми хочемо, щоб за підсумками освітнього процесу у здобувачів 

освіти сформувався необхідний навик або компетенція, а процес формування 

компетенцій в онлайн-навчанні відбувається дещо інакше, ніж у традиційному 

класі. 

Важливою умовою цифровізації освітнього процесу є формування  єдиного  

цифрового середовища  «навчальний заклад – роботодавець». Тут дуже 

важливим моментом є відповідь на питання «навіщо це робити?». По-перше, це 
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необхідно для занурення студентів у цифрову корпоративну культуру 

підприємства, інтеграція студентів у технологічну обв'язку, аналогічну тій, яка 

буде на підприємстві. По-друге, єдине цифрове середовище дозволяє і 

навчальному закладу, і підприємству використовувати єдині навчальні 

матеріали, забезпечуючи студентам доступ до найсучасніших знань. По-третє, 

єдині вимоги до створення інформаційної бази даних про студентів, значно 

спрощують роботу служб персоналу підприємств з пошуку та найму 

професійних та компетентних співробітників: вони є в системі, актуалізована 

інформація про них доступна з моменту надходження. Для ефективного 

формування такого єдиного цифрового середовища важливо, щоб всі сторони 

розуміли вигоду від її впровадження, тільки в таких умовах буде сформований 

працюючий цікавий продукт. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 

 «Уміє вчити той, хто вчить цікаво» 

(А.Ейнштейн) 

 

     Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується освітніми 

інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на 

модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, 

культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду 

розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів 

навчання. 

  Найважливішим завданням будь-якого сучасного професійно-технічного 

навчального закладу є підготовка конкурентоспроможного, компетентного, 

гнучкого фахівця, який здатний досягати визначені цілі в різних надзвичайних 

ситуаціях та знання якого мають оцінно-ціннісний характер, що визначають 

стратегію пізнавальної діяльності.  

Сучасне суспільство потребує спеціалістів високого рівня, всебічно 

підготовлених, з високорозвиненими дослідницькими вміннями. На 

сьогоднішній день, коли наука розвивається стрімко, знання, набуті традиційним 

способом, є малоцінними, оскільки вони швидко втрачають актуальність. 

Головним є не стільки запам’ятовування величезної кількості інформації для 

використання її протягом всього життя, скільки уміння працювати з нею, 

вибирати необхідні знання, уміти їх групувати й узагальнювати, формувати щось 

нове. 

  Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі закладу 

професійно-технічної освітизумовлено необхідністю більш ефективної передачі 

знань, що має на меті підвищення рівняякості, компетентності та компетенції 

майбутнього працівника. 
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 Прискорення темпу життя, великий потік знань, що впливає на сучасну 

людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення, 

використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю 

різноманітних джерел інформації. У зв’язкуз цим  у педагогічній практиці все 

частіше використовуються інтерактивні технології. Ця затребуваність 

пояснюється тим, що таке навчання спрямоване на підвищенняпізнавальної 

активності учнів, посилення діяльнісного підходу в навчанні і реалізацію 

спільної діяльності, націленої на кооперативну обробку навчальної інформації з 

виробленням нових знань особисто кожним учнем в оптимальному режимі. 

   Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес дає 

змогу готувати конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем кваліфікації, 

який відповідає вимогам сучасного виробництва, з творчим мисленням та 

прагненням до постійного професійного вдосконалення. Змінність і 

динамічність сучасного життя вимагають від особистості не тільки постійного 

пристосування до змінних умов, а й бути ініціаторами нових змін. 

Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному 

рівнях обумовили модернізацію змісту мовної освіти в Україні. Іноземна мова 

виступає як засіб пізнання картини світу, прилучення до цінностей, створених 

іншими народами. Одночасно, іноземна мова – це ключ для відкриття 

унікальності і своєрідності власної народної самобутності та історичних 

досягнень представників інших культур. На сьогодні значно зросла професійна 

значущість іноземної мови на ринку праці, що спричинило посилення мотивації 

у вивченні мов міжнародного спілкування. 

Серед навчальних дисциплін «англійська мова» посідає особливе місце. Її 

своєрідність полягає в тому, що в ході вивчення іноземної мови учні здобувають 

не знання основ науки, а вміння й навички користуватися чужою мовою як 

засобом спілкування, засобом одержання нової корисної інформації.      

 Іноземна мова розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, 

нові стилі життя. Для досягнення високого рівня володіння учнями іноземною 
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мовою викладачеві важливо знати новітні методи викладання., спеціальні 

навчальні техніки та прийоми, застосовувати різноманітні форми роботи, щоб 

оптимально підібрати саме ті, які відповідають рівню знань, потребам, інтересам 

учнів тощо. 

У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій галузі 

знань.  Учням потрібні інші навички: думати, розуміти сутність речей, 

осмислювати ідеї і вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її і 

застосовувати за конкретних умов. Саме цьому сприяють інтерактивні 

технології. 

 Використання інтерактивних технологій у процесі навчання є досить 

багатогранним. Інтерактивні технології навчання становлять досить важливе 

значення для організації навчально-виховного процесу, проте вони вимагають 

грунтовнішоїпідготовки, творчого підходу, витримки з боку викладача, 

звичайно, інтерес до роботи від учнів. 

Спільна діяльність учнів у процесі пізнання, засвоєння навчального 

матеріалу означає, що кожен робить свій особистий індивідуальний внесок в цей 

процес, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому 

відбувається це в атмосфері доброзичливості і взаємодії, підтримки, що дозволяє 

не лише одержувати нові знання, а й розвиває саму пізнавальну діяльність, 

піднімає її на вищий рівень співпраці. Інтерактивна діяльність сприяє розвитку 

діалогічного спілкування, під час якого учні вчаться критично мислити, 

вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної 

інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати 

участь в дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Для цього на уроках 

організовується індивідуальна, парна і групова робота, здійснюються 

дослідницькі проєкти, робота з різними джерелами інформації., творчі роботи та 

інше.  

  На сьогоднішній день, використання інтерактивних технологій на уроках 

розглядається як один із найважливіших напрямків підвищення пізнавального 
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інтересу до вивчення іноземної мови та якості знань учнів. У своїй педагогічній 

діяльності використовую інтерактивні методи навчання та інноваційні 

технології, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне 

мислення, вміння працювати в групі. Навчання спрямоване на розвиток 

особистості учня, а моя головна функція полягає в організації і стимулюванні 

навчального процесу, спрямованого на його розвиток. 

   Сьогодні у світовій освітній практиці провідними є діяльнісний, 

особистісно орієнтований та компетентнісний підходи, тому важливим стає не 

наявність в учня певного багажу знань, особистих якостей та здібностей, а й 

здатність застосовувати ті чи інші компетентності в житті. 

Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов розглядається як такий 

засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує 

засвоєння ними змісту навчання та досягнення мети навчання при розв’язанні 

певних проблемних завдань.Основною метою навчання іноземної мови є 

формування в учнів комунікативної компетенції, яка передбачає вміння 

використовувати іноземну мову як засіб спілкування у різноманітних сферах 

життя. 

  Найбільш ефективними шляхами реалізації комунікативного підходу до 

вивчення іноземної мови є застосування інтерактивних методів навчання. 

Системне використання інтерактивних методів є актуальним для сучасної освіти, 

та виступає грунтовною складовою у формуванні компетентної особистості 

учня. 

  Сутністю всіх інтерактивних технологій є те, що вони передбачають: 

організовану взаємодію учнів між собою та викладача з учнями, що забезпечує 

включеність у роботу більшим чи меншим ступенем активності всіх її учасників 

і стимулює посилення інтенсивності взаємодії учнів один з одним та 

викладачему спілкуванні. 

  Як відомо, учні починають користуватися мовою, коли їхня увага 

зосереджується на передачі та отриманні автентичних послань (тобто послань, 
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що являють собою інформацію, що є цікавою як для того, хто говорить, так і для 

слухача в ситуації, яка є важливою для обох). Це і є інтерактивність. 

  Інтерактивність включає в себе не тільки вираження своїх власних думок, 

а й сприйняття й розуміння думок інших. Один слухає інших, реагує (прямо чи 

опосередковано); інші також слухають і реагують. Учасники виробляють власні 

інтерпретації значення крізь таке спілкування, що завжди усвідомлюється в 

контексті, з невербальними підказками, що додають аспекти розуміння за 

межами вербальних. Усі ці фактори мають бути присутні, коли учні навчаються 

спілкування: слухати інших, розмовляти з іншими, обмінюватися значенням у 

контексті, який поділяють усі. 

  Інтерактивне навчання – це упорядкована взаємодія викладача та учнів, що 

спрямована на досягнення визначеної мети. 

Риси інтерактивного навчання: 

- двобічний характер спілкування; 

- спільна діяльність викладача та учнів; 

- керування викладачем процесом навчання; 

- спеціальна організація та різноманітність форм; 

- інформаційна прогалина; 

- цілісність та єдність; 

- мотивація та зв'язок з реальним життям; 

-  виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння 

нових знань. 

 У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови 

– як традиційних, так і новітніх. Необхідною умовою вибору того чи іншого 

методу навчання, що підходить і викладачеві, і учням, є знання інноваційних 

технологій навчання. Основне завдання сучасного викладача – вибрати методи і 

форми організації навчальної діяльності учнів, що найкраще відповідають рівню 

розвитку кожного учня. 
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 Чому ж саме інтерактивні технології? «Учитель повинен свідомо йти в ногу 

із сучасністю» (А.Дістервег). Сьогодні у практиці широко використовуються 

інтерактивні технології, які ефективно сприяють засвоєнню матеріалу, оскільки 

впливають на свідомість учня, на його почуття та волю, формують творчу 

особистість, що здатна доцільно й ефективно застосовувати набуті знання, 

уміння й навички у практичній діяльності в будь-якій сфері суспільного життя. 

У зв’язку з цим, підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від 

доцільності використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі 

методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. 

Позитивні сторони інтерактивного навчання: 

- розширення пізнавальних можливостей учнів; 

- високий рівень засвоєння знань; 

- оптимальний контроль викладача; 

- взаємодія та партнерство між викладачем і учнями; 

- пошук альтернативного підходу в оцінюванні знань учнів. 

У порівнянні з традиційними методами, перевагами інтерактивного 

навчання є: 

- участь у роботі всіх учнів навчальної групи; 

- формування вміння працювати в команді; 

- вироблення доброзичливого ставлення до опонента; 

- можливість висловлювати власну думку; 

- створення «ситуації успіху»; 

- можливість засвоєння великої кількості матеріалу за короткий проміжок  

часу; 

- формування навичок толерантного спілкування; 

- уміння аргументувати свою думку, знаходити альтернативне рішення 

проблеми. 

Власний педагогічний досвід підказує, що використання інтерактивних 

технологій допомагає зрушити з місця важкий камінь неуспішності у навчанні 
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іноземної мови. Застосування викладачем інтерактивних технологій навчання 

змінює звичну для учня ситуацію навчання, характер його діяльності, ставить в 

іншу позицію: учень припиняє бути «пасивним глечиком», у який «вливають 

чергову порцію знань», а стає активним учасником навчання. 

     Я намагаюся будувати урок так, щоб максимально надати учням 

можливість розмовляти іноземною мовою, створити такі умови, за яких 

говоріння за заданою темою було б  природно мотивованим, щоб висловлювати 

думки та обговорювати їх. Вважаю, що необхідно надавати важливого значення 

створенню в групі клімату взаємосприйняття, акцентування позитивного, 

запобігання негативному, створення почуття довіри, поваги до кожного для 

найповнішої реалізації кожним своїх можливостей. На уроці важливо 

створювати атмосферу взаємної довіри, учні не повинні відчувати страх за 

неправильність сказаного. Недаремно слово «інтерактив» (пер. з англійської 

«inter» - «взаємний», «act» - діяти) означає взаємодіяти. 

   За умови використання на уроці інтерактивних технологій  підвищується 

результативність навчання, стимулюється вивчення мови, розумова та творча 

активність учнів, підвищується цікавість до вивчення іноземної мови. 

  На кожному з етапів уроку використовую різноманітні інтерактивні 

технології та вправи, такі як: 

Мотивація – «Незакінчені речення», «Мікрофон», «Мозковий штурм», 

«Асоціативний кущ». 

Актуалізація – «Мікрофон», «Гронування». 

Засвоєння – «Ажурна пилка», «Займи позицію», «Ситуативне 

моделювання», «Акваріум», «Дискусія». 

Закріплення – «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Дерево рішень»,«Займи 

позицію». 

Власний досвід доводить, що використання інтерактивних технологій дає 

змогу: 

- зробити навчання цікавим; 
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- навчати формулювати власну думку; 

- моделювати різноманітні соціальні ситуації; 

- будувати стосунки в групі; 

- навчати поважати альтернативну думку; 

- збагачувати соціальний досвід учнів; 

- розвивати навички самостійної творчої роботи; 

- вміти шукати компроміси. 

Багаточисленні прийоми інтерактивного навчання забезпечують 

можливість вибору для викладача, проте варто підкреслити необхідність 

ретельної підготовки до кожного уроку, на якому використовуються 

інтерактивні види робіт. Адже необхідно, по-перше, чергувати їх з традиційними 

завданнями, а, по-друге, треба, щоб інноваційні завдання допомагали створити 

ситуації успіху для кожного учня.  

Отже, навчальні заняття для мене і моїх учнів – постійний пошук, спільна 

праця,в основі якої довіра та спільне бажання досягнути результату. 

Викладач має право вибирати ті технології, прийоми та методи, які вважає 

необхідними та найефективнішими. Він обов’язково повинен пам’ятати, що 

«Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість. І знання можуть 

бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість» (В. Розов). Бажаю будувати 

міцні, надійні піраміди, на яких будуть стояти мої учні-працівники і творитимуть 

на користь рідній Україні! 
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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: СУЧАСНИЙ СТАН, 

ПРОБЛЕМИ,ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

ВСУП. Становлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС України) нерозривно пов'язане з удосконаленням системи професійного 

навчання працівників служби цивільного захисту. Водночас реальність така, що 

становлення самої ДСНС України та удосконалення системи підготовки 

працівників служби цивільного захисту відбувається в умовах зміни парадигми 

суспільного розвитку, типу культури, духовно-моральних орієнтирів. За таких 

умов ефективне функціонування системи відповідного безперервного 

професійного навчання працівників служби цивільного захисту є нагальною 

проблемою та важливим фактором зміцнення суспільного правопорядку, 

становлення демократичної, соціальної, правової держави з 

соціальноорієнтованою ринковою економікою. Поряд з цим варто пам'ятати, що 

в розробці засад розвитку професійної підготовки працівників служби 

цивільного захисту неможливо обмежуватись тільки рішенням поточних 

завдань. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
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Навчання – це процес життєвого циклу, у нього немає меж початку і 

закінчення. У нашому повсякденному житті ми вивчаємо нові речі, і це 

допомагає нам змінити наш світогляд. Освіта надає нам інформацію, а потім ми 

вивчаємо, опрацьовуємо її та використовуємо в житті. Успішність соціуму 

залежить, у тому числі, і від його освіченості. Дуже важливо забезпечити 

доступність науково достовірної інформації, в будь-який час, кожному, хто цього 

потребує. З цієї причини важливим є впровадження інноваційних технологій для 

реалізації завдання підготовки працівників у сфері цивільного захисту. 

Особливої уваги заслуговують можливості засобів нових інформаційних 

технологій, реалізація яких створює передумови для інтенсифікації освітнього 

процесу. Інформатизація навчального процесу – це створення, впровадження та 

розвиток комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища на основі 

інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій. Головною її метою у 

підготовці працівників у сфері цивільного захисту є їх адаптація в умовах 

інформаційного суспільства, розвиток практичних навичок індивіда щодо 

алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях, формування у нього вміння 

здійснювати прогнозування результатів своєї діяльності, розробляти стратегію 

пошуку шляхів і методів вирішення завдань цивільного захисту.  

Перерахуємо можливості інформаційних технологій:  

– негайний зворотний зв’язок між користувачем і засобами нових 

інформаційних технологій;  

– комп’ютерна візуалізація навчальної інформації про об’єкти чи 

закономірності процесів, явищ, як таких що реально відбуваються, так і 

„віртуальних”;  

 – архівне зберігання досить великих обсягів інформації з можливістю її 

передачі, а також легкого доступу та звернення користувача до центрального 

банку даних; 
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 – автоматизація процесів обчислювальної інформаційно-пошукової 

діяльності, а також обробки результатів навчального експерименту з можливістю 

багаторазового повторення фрагмента чи самого експерименту;  

– автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, 

організаційного управління навчальною діяльністю та контролю за результатами 

засвоєння.  

Розглянемо основні переваги зазначених можливостей.  

У інформаційних технологій є можливість прискорити доставку 

інформації, причому, науково достовірної, тому цю здатність доречно 

використовувати для поліпшення нашого освітнього середовища. З 

впровадженням інформаційних технологій витрати на доступ до навчальних 

матеріалів скорочуються, і це дозволяє слухачам вчитися де завгодно. Нові 

технології змінюють спосіб та процес навчання. Єдина проблема полягає в тому, 

що інформаційні технології коштують дорого, тому ті, хто не може дозволити 

собі такі затрати, як правило, відчувають труднощі з їх використанням. Освітніх 

інформаційних технологій безліч, наприклад: придбання та обмін навчальними 

матеріалами дистанційно – викладачі можуть легко проводити онлайн візуальні 

і звукові уроки для тих, хто навчається, використовуючи комп’ютери і Інтернет. 

Це відкриває кордони доступу до інформації, тому що слухачу достатньо бути 

присутнім на лекції, а не фізично в аудиторії. Також викладачі можуть 

призначати завдання для студентів на електронних освітніх форумах навчальних 

сайтах. Інформаційні технології значно прискорюють передачу і поширення 

інформації. Слухачі легко отримують доступ до навчального матеріалу за 

допомогою комп’ютерів і нових технологій, таких як додаток для мобільних 

телефонів. Ці додатки для мобільних телефонів замінюють деякі старі методи, 

такі як використання книг, відвідування бібліотек. Інформаційні технології 

сприяють онлайн-навчанню, що фактично зрівнює можливості усіх слухачів. І 

коли справа доходить до контролю рівня знань, або застосування даних знань у 

повсякденному житті, то можливості усіх, хто пройшов відповідний курс 
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навчання майже однакові. Також, інформаційні технології дозволяють слухачам 

спілкуватись у групах за відповідними категоріями. Коли ми проводимо групові 

дискусії в аудиторії, і вимагаємо, щоб кожен член групи висловив свою думку, 

то деякі слухачі тримаються подалі від цих дебатів через страх виказати або свою 

некомпетентність, або з інших причин. За допомогою інформаційних технологій 

є можливість створення навчальних форумів, де усі зацікавлені слухачі можуть 

обговорювати конкретну тему. Звичайно, що для цього нами був розроблений 

відповідний програмний ресурс. Крім того, інформаційні технології дозволяють 

удосконалити і аудиторне навчання.  

Працівники виокремлюють кілька основних напрямів застосування 

інформаційних технологій у навчальному процесі:  

– для наочного представлення і демонстрації основних понять і об’єктів, 

основних закономірностей, зв’язку теоретичних положень із практикою тощо;  

– для моделювання і наочного представлення фізичних процесів, що 

відбуваються, функціонування систем;  

– для автоматизації проектування;  

– для розв’язання розрахункових задач, оброблення результатів вимірів 

експериментальних досліджень;  

– для контролю рівня знань слухачів.  

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Проблеми професійного навчання працівників служби цивільного захисту 

були предметом досліджень зокрема: О. Барило, В. Богданович, О. Власюк, С. 

Вовченко, П. Волянський, Є. Гаврилко, Л. Жукова, Н.  Клименко, В. Косевцов,В. 

Костенко, О. Кошкін, І. Кринична, О.  Максимчук, О. Мельниченко, О. 

Потеряйко, В. Предборський, В.  Садковий, Ю. Соха, В. Тищенко, О. Труш, Р. 

Приходько, І. Чубань таінші, які запропонували концептуально важливі 

теоретичні підходи до вирішення актуальнихі складних проблем у цій сфері. 

Однак, демократизація нашого суспільства і відповідно нові вимоги до 
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професійного рівня працівників служби цивільного захисту підсилюють 

актуальність обраного напрямку наукового пошуку. 

Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій однозначно 

супроводжується збільшенням обсягів самостійної роботи слухачів, що потребує 

постійної підтримки навчального процесу з боку викладачів. Необхідно 

зазначити, що методика роботи викладачів, у даному випадку, була значно 

модернізована. Важлива роль належить консультаціям, які ускладнюються з 

погляду дидактичних цілей: вони зберігаються як самостійні форми організації 

навчального процесу і водночас є елементами інших форм навчальної діяльності 

(лекції, практики, семінари, тренінги). Також інформаційні технології змінили 

спосіб засвоєння та інтерпретації інформації. Використання аудіовізуальної 

освіти допомагла слухачам вчитися швидше і легше. Від текстових дощок, 

читання тексту слухачам стало нудно – це людська слабкість. Люди не хотіли 

довго читати текст, тому впровадження аудіовізуальних технологій в освіті 

дозволила слухачам насолоджуватися тим, що вони вивчають. Візуальна 

ілюстрація з використанням зображень та відео на проекторах допомагла 

слухачам зрозуміти концепцію, тому що деякі з цих зображень цікаві, і вони 

виглядають знайомими. Наш мозок, як правило, запам’ятовує візуальні 

ілюстрації легше, ніж текст. Отже, основними напрямами впровадження засобів 

нових інформаційних технологій в навчання є: 

– розширення сфери використання комп’ютера в навчальному процесі;  

– перехід від епізодичного до систематичного використання комп’ютера 

(від використання на окремих уроках до цілих курсів); 

– перехід від адаптивного до індивідуалізованого навчання;  

– інтелектуалізація навчальних систем;  

– впровадження систем, які забезпечують динамічний розподіл функцій 

управління через передачу деяких навчальних функцій слухачеві;  

– діалогізація комп’ютеризованого навчального процесу.  
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Підсумовуючи, можна сказати, що використання інформаційних 

технологій у підготовці працівників у сфері цивільного захисту є неминучою 

життєвою необхідністю сьогодення. Надання переваги сучасним навчальним 

технологіям – це ефективний і цікавий спосіб навчання, активна участь у роботі, 

а не стандартне вивчення відповідей на питання, можливість вільно 

висловлювати власну думку, досягти більшого результату з найменшою 

затратою часу, краще сприймати і запам’ятовувати інформацію, ефективніше 

розвивати практичні уміння та навички з виконання завдань у сфері цивільного 

захисту. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Для подальшого удосконалення та розвитку галузевої системи освіти і 

науки ДСНС України, зважаючи навимоги сьогодення, у подальшій діяльності 

планується: 

➢ удосконалити нормативну базу щодо професійної підготовки працівниківу 

сферіцивільного захисту з урахуванням діючих положень законів України 

«Про вищу освіту»,«Про освіту» та «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту»; 

➢ забезпечитипідготовку кадрів за основними напрямами діяльності ДСНС 

України; 

➢ підготувати фахівців з вищою освітою у галузі знань «Цивільна безпека»;  

➢ підготуватикваліфікованих науково-педагогічних кадрів; 

➢ підготувати кваліфікованих робітників для сфери цивільного захисту, у 

тому числі для проведення вибухових, підводних, висотних, підземних та 

інших видів рятувальних робіт; 

➢ оновити й удосконалити зміст освіти та програм підготовки працівників 

цивільного захисту до наукових досягнень, потреб суспільства з постійним 

поглибленням наукової складової освітніх програм; 
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➢ співпрацювати з міжнародними, регіональними та національними 

фондами,налагоджувати взаємовигідні зв'язки із закордонними партнерами; 

➢ брати участь у розробленні та впровадженні стандартів професійної освіти                    

в галузі знань«Цивільна безпека» з єдиними критеріями оцінки діяльності; 

➢ проводити професійно-орієнтаційну роботу щодо якісного відбору 

кандидатів нанавчання до закладів освіти цивільного захисту; 

➢ удосконалити системупідготовки працівників, зокрема, задопомогою 

створення у закладах освіти сучасної інноваційної навчально-

лабораторноїбази, зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти 

цивільного захистувідповідно до змісту підготовки кваліфікованих 

робітників сфери цивільного захисту; 

➢ підвищити якість надання освітніх послуг з навчання населення діям 

унадзвичайних ситуаціях, створення дієвої системи підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти 

сфери цивільного захисту; 

➢ визначити цільове виділення коштів з бюджету ДСНС України на 

проведення науково-дослідних робіт узакладах освіти цивільного захисту; 

➢ удосконалити матеріально-технічну базу дослідно-випробувальних 

лабораторій, закладів професійно-технічної освіти цивільного захисту та 

наукових установ; 

➢ підвищити зацікавленість практичних дій в підрозділах цивільного захисту                  

та пожежної безпеки у впровадженні передових наукових розробок у свою 

діяльність; 

➢ розширити сферу діяльності дослідно-випробувальних лабораторій ДСНС 

України щодо проведення експертиз і дослідження пожеж з використанням 

інструментальних методів; 

➢ організувати виділення цільових коштів на створення сучасної 

випробувальної бази професійно-технічної освіти системи ДСНС України, 
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адаптованої до вимог Європейського Союзу, та забезпечити проведення 

оцінки в європейському організ акредитації; 

➢ активізувати роботи щодо отримання національних та закордонних грантів 

занапрямами діяльності закладів професійно-технічної освіти цивільного 

захисту. 
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ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ЯК ЗАСІБ  РОЗШИРЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО  ОСВІТНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА 

 

Одним із шляхів, що забезпечують розвиток освіти, є використання 

освітніх інформаційних технологій, розвиток системи дистанційного навчання. 

Середовище  Google містить безліч інструментів, які можуть бути  

корисними для індивідуальної і спільної діяльності під час дистанційного 

навчання.  

Дистанційне навчання органічно взаємодіє з комп'ютерними та Інтернет-

технологіями навчання. Навчання ведеться по корпоративної мережі, по мережі 

Інтернет, e-mail і за допомогою інших сучасних засобів зв'язку. 

Дистанційне навчання має ряд переваг перед традиційною очною формою: 

– технологічність - навчання з використанням сучасних програмних і 

технічних засобів робить електронна освіта більш ефективним. Нові 

технології дозволяють зробити візуальну інформацію яскравою і 

динамічною. 

– доступність і відкритість навчання, можливість навчання територіально 

віддалених учасників освітнього процесу; 

– свобода і гнучкість, доступ до якісної освіти; 

– індивідуальність систем дистанційного навчання; 

– можливість визначати критерії оцінювання знань здобувачів освіти – в 

електронному навчанні є можливість визначати чіткі критерії, за якими 

оцінюються знання,  отримані студентом під час навчання. Це дозволяє 

виключити необ’єктивність в оцінюванні. 
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За допомогою сервісів Google можна організувати спільну діяльність  

викладача і студентів: 

– створювати системи персонального пошуку Google, доповнювати їх 

корисними сайтами, що дозволяє використовувати безпечні освітні 

пошукові системи; 

– створювати, спільно редагувати і обговорювати документи, таблиці, 

презентації, використовуючи «Документи Google»; 

– створювати індивідуальні та колективні блоги і додавати в них 

найрізноманітніші матеріали: документи, календарі, потоки з блокнотів, 

агрегатів новин і т.п.; 

– створювати індивідуальні і колективні блокноти Google, коментувати і 

класифікувати записи, відкривати свої записи для загального 

користування; 

– створювати персональні календарі і додавати в них опис подій, колективно 

планувати діяльність. 

– створювати Веб-сайт на Google-site і конструювати його з безлічі вже 

знайомих об'єктів. Додавати на сайт документи, таблиці, календарі, 

фотографії, відео, стрічку новини та ін. 

Недоліки дистанційного навчання: 

– відсутність безпосереднього спілкування  між студентом і викладачем; 

– необхідність постійного доступу до джерел інформації; 

– для дистанційного навчання необхідна самодисципліна, а її результат 

залежить від рівня самостійності студента; 

– як правило, студенти відчувають нестачу практичних занять; 

– висока трудомісткість розробки курсів дистанційного навчання. 

Постійна практика використання нових засобів привчає до нового стилю 

поведінки, підказує педагогічні та організаційні рішення навчальних ситуацій. 

Серед багатьох переваг дистанційних технологій дуже значущим є 

оптимізація у вивченні навчального матеріалу. Сучасні студенти інакше 
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відносяться до інформації. Вони звикли, що вона знаходиться в постійному 

доступі, отже, немає сенсу її заучувати напам'ять. Завдання викладача – 

забезпечити міцне засвоєння інформації та усвідомлення цінності знань 

здобувачами освіти. У вирішенні цієї проблеми дистанційні освітні технології 

мають значний освітній потенціал, оскільки  дозволяють максимально 

використовувати переваги віртуального освітнього середовища. 

Аудиторія студентів неоднорідна за  мотивацією до навчання, часу і місця 

сприйняття інформації. Все це вимагає від викладача особливо ретельної 

підготовки до заняття, вміння володіти віртуальною аудиторією і навичок 

інтерактивного спілкування з різними категоріями студентів. Можливості 

інформаційних і комунікаційних технологій є лише засобом вирішення 

педагогічних завдань. І викладачеві необхідно, з одного боку, чітко уявляти собі, 

які саме дидактичні завдання необхідно вирішувати в тій чи іншій моделі 

дистанційного навчання. А з іншого боку, треба знати дидактичні властивості 

тих чи інших комп'ютерних технологій, щоб вибирати саме ті, які відповідають 

дидактичної ситуації. Це ще одна складність для викладача. Успіх викладача, 

який працює в форматі дистанційного навчання, залежить не тільки від його 

володіння інформаційними і комунікаційними технологіями та педагогічної 

майстерності. Потрібен вдало спланований і добре організований курс, 

починаючи від чіткого визначення цілей навчання і закінчуючи такою системою 

оцінювання  знань, яка забезпечить ефективний зворотний зв'язок.  

У зв'язку з постійним розвитком дистанційних технологій викладач 

потребує постійного підвищення кваліфікації як технічного, так і методичного 

характеру. Впровадження   системи дистанційного навчання  є актуальним і 

високоефективним інструментом в руках досвідченого викладача. 

  



Секція 7 Застосування можливостей відкритого освітнього середовища для 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

 

489 
 

Ігнатенко Г. В., 

канд. пед. наук, доцент Глухівського національного  

педагогічного університету ім. Олександра Довженка,  

Ігнатенко О. В., 

старший викладач Глухівського національного  

педагогічного університетуім. Олександра  

Довженка (м. Глухів, Сумська обл.) 

 

ДО ПИТАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД 

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПІД 

ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

Важливість цифрової компетентності кожної людини, а насамперед тих, 

хто обрав педагогічний фах, викликана потребами сучасного інформаційного 

суспільства.  

Зазначимо, що з включенням в освітній процес мультимедійних технологій 

змінюється  статус педагога, він сприймається як: педагог-фасилітатор; педагог-

організатор; помічник в навчанні, активний діяч тощо[1,2]. 

Сучасних науковців єднає підхід щодо розгляду  цифрової компетентності 

майбутніх педагогів як складника їх фахової компетентності. 

Для майбутнього педагога напрочуд важливо, особливо в умовах пандемії, не 

тільки володіння знаннями та вміннями ефективно використовувати 

мультимедійні засоби під час отримання фаху,  але й бути готовим до їх 

впровадження в освітній процес  у майбутній професійній діяльності. Адже 

сучасний освітній процес навіть неможливо уявити без використання 

мультимедійних технологій, можливостей Internet, комп’ютерних 

телекомунікацій тощо.  

 Мультимедійні засоби навчання –  це засоби, що дають змогу в 

інтерактивному режимі відображати інформацію в різних її формах прояву 

(текст, звук, відео, графіка, анімації, слайди, мультиплікації тощо), тобто 
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поєднується різноманітна інформація (текстова, звукова, графічна, анімаційна 

тощо) в інтерактивному режимі [3] .  

Оволодіння знаннями й уміннями щодо впровадження мультимедійних 

засобів в освітній процес з врахуванням вікових, психологічних, індивідуальних 

особливостей  здобувачів освіти одне із завдань методичної підготовки 

майбутнього педагога [4].  

Анкетування  здобувачів освіти факультету технологiчної i професiйної 

освiти Глухiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Олександра 

Довженка дало такi результати: 70 % студентiв переконанi в тому, що 

мультимедійні засоби мають займати провiдне мiсце  в освітньому процесi; 15 % 

–  що сам педагог має вирiшити доцiльнiсть їх застосування; 15 % – що для 

професiйного навчання вони  не особливо важливі. З найбільш ефективних 

мультимедійних засобів  респонденти назвали мультимедійну презентацію 

(40%), відео ролики (25%),  мультимедійні програми (35%). Але доречно 

зауважити, що відповідаючи на питання –  чи практикують викладачiпiд час 

освiтнього процесу використання мультимедійних засобів, майже 80% опитаних 

дали позитивну вiдповiдь i вiдмiтили, що iнтерес до таких занять у них набагато 

вищий. Відповідаючи на питання чи мають вони достатній особистий досвід  

впровадження в освітній процес мультимедійних засобів, близько 70% 

здобувачів освіти дали негативну відповідь. Тобто проявляється протирiччя – 

майбутні педагоги розумiють важливiсть мультимедійних  засобів i в той же час 

не мають достатнього практичного досвіду їх впровадження.Зазначене 

підтверджує також аналіз відповідей респондентів щодо оцінювання власної 

підготовленість до розробки мультимедійних засобів –   55% опитаних студентів 

оцінюють таку підготовку як недостатню. 

Якість навчання в сучасних умовах певним чином залежить від здатності 

викладача органічно впроваджувати в освітній процес мультимедійні засоби. Що 

дозволяє досягати більшої динамічності процесу навчання, забезпечує 
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можливості більш повного врахування індивідуальних особливостей здобувачів 

освіти[5]. 

 Педагогічний досвід засвідчує, що при цьому надзвичайно важливим є 

процес алгоритмізації системного використання мультимедійних засобів. Що 

забезпечує планове, змістовне проведення занять, обгрунтованийвибір етапів 

освітнього процесу,  на яких впровадження мультимедійних засобів єнайбільш 

доцільним, обґрунтування часового терміну роботи з ними, визначення 

змістового наповнення тощо.  

Носіями змістовної інформації на різних видах занять  є презентації, 

відеофільми і т. д. Що стосується організаційних форм, то пропонується підхід 

поєднання традиційних лекцій з елементами  лекції-візуалізації. 

 На практичних та лабораторних заняттях доцільно  спрямовувати акцент 

на пробудження у здобувачів освіти  мотивації  до застосування мультимедійних 

засобів, до усвідомлення  власного рівня готовності до застосування їх у 

майбутній діяльності. 

Таким чином невід’ємною складовою фахової підготовки майбутніх 

педагогів є проектування високого рівня їх готовності до роботи з 

мультимедійними засобами навчання. 
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ЕЛЕМЕНТИ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Ми живемо в час бурхливого розвитку інноваційних технологій. Стрімке 

зростання ролі IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій виявляє потребу у 

досвідчених фахівцях. А тому виникає гостра освітня необхідність у якісному 

навчанні сьогоднішніх учнів технічним дисциплінам – математиці, фізиці, 

інженерії, програмуванню. 

Україна інтегрується до європейського та світового освітнього простору, де 

основним напрямком в освітньому процесі є формування цінностей та 

компетентностей. Досягнення цієї мети спонукає освітян до реформування 

вітчизняної системи освіти, суттєвого оновлення змісту і методик навчання. 

Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку 

природничо-математичного профілю освіти виступає STEM-орієнтований підхід 

до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій 

серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в 

інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, 

на яких ґрунтується STEM-освіта.  

STEM-освіту часто називають «навчанням навпаки». Ланцюжок «від теорії 

до практики» у STEM зазвичай зворотний: спочатку – гра, придумування та 

майстрування пристроїв і механізмів, а вже потім, у процесі цієї діяльності, – 

опанування теорії і нових знань. Найбільша перевага STEM-освіти у тому, що 

вона допомагає опанувати нові знання не відокремлено, а за допомогою 

інтеграції всіх п’яти дисциплін у єдину систему навчання. 

Згідно методичних рекомендацій щодо впровадження STEM-освіти 

особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття.  

Під час таких уроків потрібно конструювати з учнями (за допомогою піску,  
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мотузок,  маркувальних  стрічок,  паперу тощо),  вчити  вимірювати  величини  

(за  допомогою  рулетки,  аршина, кроками тощо). 

STEM-освіта ставить перед нами, учителями, завдання інтеграції 

навчальних предметів, забезпечення тісного взаємозв’язку суміжних наук у 

процесі навчання. Інтегровані заняття спонукають до осмислення й пошуку 

причинно-наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних 

здібностей. 

В оновленій програмі з математики значна увага приділяється розвитку 

ключових компетентностей, та завданнями, покладеними на математику для їх 

розвитку. Виокремлено «чотири наскрізні змістові лінії (однакові для всіх 

навчальних предметів): 

• Екологічна безпека та сталий розвиток; 

• Громадянська відповідальність; 

• Здоров’я і безпека; 

• Підприємливість та фінансова грамотність. 

Приклади  тем  інтегрованих  уроків  для  реалізації наскрізних ліній 

навчальної програми з математики наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Приклади  тем  інтегрованих  уроків 

№ 

п/п 

Наскрізна лінія 

навчальної програми 

Тема інтегрованого 

уроку 

Навчальні предмети, що 

інтегруються 

1 Екологічна безпека та 

сталий розвиток 

«Відсоткові розрахунки» Хімія, фізика, фізкультура 

2 Громадянська 

відповідальність 

«Дійсні числа» 

«Елементи комбінаторики» 

«Елементи математичної 

статистики» 

- Історія  

- Історія 

 

-Історія, інформатика, 

правознавство 

3 Здоров’я і безпека «Елементи математичної 

статистики» 

«Задачі на рух» 

-технології, фізкультура 

- фізика, фізична культура 

4 Підприємливість та 

фінансова грамотність 

«Елементи математичної 

статистики» 

-інформатика, фізика, 

економіка 
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«Відсоткові розрахунки. 

Складні відсотки» 

«Задачі, які зводяться до 

розв’язування рівнянь» 

-хімія, фізика, економіка 

 

- фізика, технології 

 

Основним засобом впровадження наскрізних ліній у математику є вибір 

задач. Також це можливо за рахунок виконання навчальних проєктів, під час 

виконання яких учні повинні працювати групами, розділяти ролі, вчитись 

взаємодіяти в колективі, шукати та аналізувати інформацію, презентувати власні 

наробки на «загал».  

Ось приклади тем проєктів, що пропонувалися для учнів: 

«Геометрія в архітектурі», «Розрахунок вартості ремонту кімнати», 

«Збалансоване харчування для здоров’я», «Паралельність та перпендикулярність 

ліній в житті», «Організація правильного харчування». 

Для посилення практичної спрямованості курсу математики задачі, що 

пропонуються учням для розв’язання, повинні мати практичний зміст. 

Додаються приклади практичних задач, що можуть виконуватись на уроках. Їх 

розв’язання сприятиме реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей.  

Для розв’язування поданих задач (наскрізна лінія «Екологічна безпека й 

сталий розвиток») можна розказати учням про те, що площа пустель постійно 

збільшується і це негативно впливає на сільське господарство та екологічний 

стан планети загалом. Також можна розглянути особливості ґрунту України, 

підкреслити важливість його збереження для розвитку сільського господарства. 

1. Знайдіть  загальну  площу  пустель  на  поверхні  земної кулі, якщо площа 

пустель в Австралії дорівнює 0,4 млн. км2, в Америці – на 1,2 млн. км2 більше, 

ніж в Австралії, в Азії – на 1,4 млн. км2 більше, ніж в Америці, а в Африці – на 

2,8 млн. км 2 більше, ніж в Америці. 

2. Найбільше озеро у світі – Каспійське море має глибину 1,025 км. Озеро 

Байкал (Росія) – найглибше у світі. Його глибина на 0,515 км більша за глибину 
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Каспійського моря. Глибина озера Танганьїка (Африка) становить 1,47 км. На 

скільки Байкал глибший за Танганьїку, а Танганьїка глибша за Каспійське море? 

3. Площа Київського водосховища дорівнює 922 км2, а Канівського – 675 

км2. Частка мілководдя від загальної площі Київського водосховища становить 

40 %, а від площі Канівського – 24%. На якому з водосховищ мілководдя займає 

більшу площу? 

4. Площа біосферного заповідника Асканія-Нова (Херсонська область) 

дорівнює 11,1 тис. га. Площа природного заповідника Медобори (Тернопільська 

область) становить 94 % площі заповідника Асканія-Нова і 25 % площі 

природного національного парку Синевир (Закарпаття). Знайдіть площу 

заповідника Медобори і площу парку Синевир. 

Задачі щодо стародавніх систем мір (наскрізна лінія «Громадянська 

відповідальність») можна розв’язувати під час інтегрованих уроків історії. 

Історичні факти, що привели до тих, чи інших подій мають підкреслювати  

важливість  громадянської  відповідальності  кожного громадянина за долю своєї 

держави.  

5. У ХVІІІ ст. з розвитком торгівлі і промисловості назріла необхідність  

приведення в певну систему різних мір. Так, були затверджені такі одиниці  

довжини: верста, сажень, аршин, вершок. Верста дорівнювала 500 сажням, 

сажень –  3 аршинам, аршин – 16 вершкам. Скільком кілометрам дорівнювала 

верста, якщо вершок дорівнював 4,445 см? 

6. У давнину користувалися  такими  мірами маси: пуд, фунт, золотник. Пуд 

дорівнював 40 футам,  фунт – 96 золотникам. Скільком кілограмам дорівнює пуд, 

якщо золотник дорівнює 4,266 г? Відповідь округліть до сотих. 

Для успішної реалізації наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» є текстові 

завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і 

транспортних  засобів. Наприклад, запропонувати накреслити в певному 

масштабі шкільне подвір’я та вказати стрілками рух транспорту по ньому, 

дорожні знаки.  При розв’язуванні  задач  на  рух,  наголошувати  на  необхідності  
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постійного дотримання правил дорожнього руху.  

       Наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність»пов’язана з 

розв’язуванням практичних задач щодо планування господарської  діяльності  та 

реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, 

формування економного ставлення до природних ресурсів. Приклади таких 

задач наведено нижче. 

7. Конверти завозять до поштового відділення в пачках по 1000 штук. 

Листоноші треба якнайшвидше взяти 850 конвертів. За який час він може  це  

зробити,  якщо  за  1  хвилину  він  відраховує  100  конвертів. 

8. Мати доручила синові купити продукти. На хліб він витратив 
3

50
усіх 

грошей, на молоко – 
13

50
, на овочі – 

11

50
, а 

19

50
усіх грошей – на фрукти. На яку покупку 

було витрачено найбільше грошей? Чи залишилися гроші у хлопця після 

покупок? 

9. Фінансові витрати акціонерного товариства «Лебідь, Рак і Щука» за три 

літні місяці становили 24600 грн., з яких 35% було втрачено у червні, а витрати  

за липень становил110 % від втрат за червень. Скільки гривень втратило 

акціонерне товариство в липні? 

10. Петро П’ятак поклав у банк 14000 грн. під 10 %  річних. Якою була сума 

на його рахунку через рік? через 2 роки? 

Запровадження STEM-освітисприятиме підготовці учнів до реального 

життя, формуванню компетентностей, які дозволять розв’язувати практичні 

потреби. 
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БІНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ  ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ 

ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ 

 

Питання, яке гостро постало перед освітою сьогодні – це відповідність 

практичних знань та вмінь здобувачів освіти запитам ринку праці. За думкою 

представників бізнес-структур, існує значний розрив між вимогами до 

професійних якостей випускників та їх наявними компетенціями.  

Роботодавцями болісно сприймаються витрачені ресурси та час на заповнення 

прогалин навчання здобувачів освіти. Застосування бінарних онлайн-занять як 

сучасної інноваційної технології навчання – шлях до поліпшення ситуації.  

Бінарна модель навчання не нова, але на сьогодні несправедливо забута.За 

словами Дергачьової Г.П.: «Поряд з традиційними методами реалізації 

взаємозв'язку теорії з практикою (рішення задач з виробничим змістом, 

застосування комплексних завдань,  ін.) повноправне місце при підготовці 

здобувачів освіти у закладах  освіти займає бінарна модель навчання». [1] 

Бінарне заняття - це нетрадиційний вид уроку, інтегроване заняття, яке 

можна розглядати як одну з форм реалізації міждисциплінарної інтеграції. 

Інтегроване заняття - це навчальне заняття, на якому позначена тема 

розглядається з різних точок зору, засобами декількох дисциплін або методів. 

Його можуть проводити як один, так і кілька осіб. [2] 

Задача інтегрування полягає у демонстрації області зіткнення декількох 

навчальних дисциплін та сфер діяльності, а також їх органічний, реальний зв'язок 
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дає здобувачам освіти уявлення про єдність навколишнього світу, яка яскраво 

демонструється на прикладі статистичних даних. 

Бінарна модель навчання базується на взаємодіїдвох провідних фахівців: 

педагога іфахівця практичної сфери діяльності. Педагогічна сутність такого 

заняття –ефективне поєднання теоретичного матеріалу спеціальної дисципліни і 

практичного навчання. 

Вміння викласти теоретичний матеріал лаконічно та змістовно так само 

важливо, як і надати та закріпити практичні знання та навички. На бінарному 

занятті подання навчально-методичного матеріалу повинно бути стислим, 

аргументованим та наочно представленим у тих формах, які прийнятні для 

здобувача освіти та використовуються ними. 

Вислів Конфуція, якому понад  2400 років, доречний та сучасний і 

сьогодні:«Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я 

розумію». 

Як бачимо, практичне навчання є останнім, та самим важливим «щаблем» у 

навчальному процесі. Практика дає змогу здобувачу освіти зрозуміти та засвоїти 

теоретичні знання, отримати фахові навички та уміння, доповнюючи їх 

необхідними теоретичними положеннями,які він за якихось причин пропустив. 

Результатом практичного заняття є вмотивованість здобувача освіти до фахової 

діяльності, впевненість у його здатності до компетентного виконання 

професійних функцій. 

Особливість проведення бінарного заняття у тому, що викладач і фахівець 

одночасно ведуть заняття доповнюючи один одного.Досвід показує, що такі 

заняття сприяють глибшому і якісному засвоєнню навчального матеріалу та 

придбанню практичних навичок. Результативність такого заняття значно вища, 

за оцінками дослідників[3]. 

Створений трикутник "викладач – фахівець практичної сфери діяльності  – 

здобувач освіти" сприяє активному сприйняттю навчального матеріалу та його 

засвоєння через практичну реалізацію теоретичного матеріалу, виникає 
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мотивація до освоєння теоретичних та практичних знань, розуміння 

затребуваності професійних компетенцій на ринку праці.  

Сьогодні очевидний вплив інформаційно-технічного прогресу на розвиток 

освітнього процесу. Інтернет став невід’ємною частиною навчального процесу, 

у тому числі і практичного навчання. І тому використання онлайн-технологій є  

сучасним інноваційним інструментом практичного навчання.  

Особливу «родзинку» додають бінарному заняттю включення у навчальний 

процес одного з викладачів (або фахівця) онлайн. Рівень зацікавленості та 

уважності у здобувачів освіти піднімається у рази, зростає розвиток творчої 

активності студентів, розвивається потенціал. Бінарне онлайн-заняття 

«…спонукає до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення і 

знаходженню причинно-наслідковихзв'язків, до розвитку особистості» [3]. 

Бінарне онлайн-навчання сьогодні є ефективною формою інтегрованого 

навчання, яка одночасно організовує пізнавальну діяльність і формує практичні 

навички. Головний сенс бінарної онлайн-технології навчання полягає у 

підготовці людини до самостійної практичної діяльності.  

На сьогоднішній день епідеміологічна ситуація ставить певні перепони для 

проведення бінарного заняття очно. Ідея розробки та проведення саме бінарного 

онлайн-заняття виникла у викладача Коробкіної О.В. та фахівців Головного 

управління статистики в Одеській області як спроба поєднати бінарну модель 

навчання та дистанційну за вимогою сучасної ситуації у країні.  

Навчальна мета бінарного онлайн-заняття - створити умови 

мотивованого застосування теоретичних знань, навичок і умінь з дисципліни 

«Статистика підприємства» на практиці, не через деякий час, а «тут і зараз», 

користуючись перевагами сучасного життя у режимі реального часу: інтернет-

ресурсом, медіа–ресурсом, інформаційно-комп’ютерними технологіями, ін. 

Провідні фахівці Головного управління статистики Патлаченко Л.А. та 

Пугачова І.М.розробили навчально-пізнавальнувідеопрезентаціюза темою 

вивчення: «Про статистичну інформацію щодо діяльності підприємств», яка 
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спирається на науково-методологічні принципи формування статистичних 

показників діяльності підприємства та основні законодавчі положення у галузі 

статистики, яка розташовується на сторінці Facebook Головного управління 

статистики в Одеській області[4]. 

У першій частині заняття поглиблюються та узагальнюються теоретичні 

знання здобувачів освіти за темами «Організація статистики підприємств в 

Україні» та «Статистика персоналу» онлайн за матеріалами відеопрезентації 

,розробленою фахівцями Головного управління статистики в Одеській області. 

У другій частині заняття здобувач освіти закріплює онлайн вивчення 

навчального матеріалу виконанням практичного завдання, за розробленою 

викладачем методикою, з пошуком статистичних даних онлайн на сайтах 

Держстату України та Головного управління статистики в Одеській області. 

Результати зібраних статистичних даних та розрахунки повинні бути 

представлені у таблицях та графіках. Аналітичні висновки за такою формою 

представлення даних виконуються більш свідомо та правильно. Зразки завдань 

наведені у нижче. (Див. Завдання 1,Таблиця 1; Завдання 2) 

Завдання 1 за темою: «Про основні статистичні показники, які 

характеризують діяльність підприємств Одеської області» 

На підставі таблиці «Показники діяльності підприємств по містах обласного 

значення та районах у 2019 році» ( а також архівної таблиці за 2018 рік) розділу 

«Діяльність підприємств» вебсайту Головного управління статистики в Одеській 

області http://www.od.ukrstat.gov.ua/ – розрахувати відносні показники діяльності 

підприємств району Одеської області. Заповнити статистичну таблицю. 

 

 

 

 

Таблиця 1. Основні показники діяльності підприємстврайону 

Одеської області  у 2019 році 

http://www.od.ukrstat.gov.ua/
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Основні показники діяльності підприємств району 

Одеської області  у 2019 році 

 

2019 
у % до 

2018 р. 

Кількість підприємств, одиниць   

• у % до кількості підприємств по Одеській області  Х 

Кількість зайнятих працівників, осіб   

• у % до кількості зайнятих працівників по Одеській 

обл  Х 

Витрати на оплату праці, тис.грн   

• у % до витрат на оплату праці по Одеській області  Х 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), 

тис.грн   

•у % до обсягу реалізованої продукції по Одеській 

області  Х 

Середньомісячна заробітна плата зайнятих 

працівників, тис.грн - РОЗРАХУВАТИ   

 

Завдання 2 за темою: «Про статистичну інформацію щодо оплати 

праці та соціально-трудових відносин в Одеській області» 

На підставі таблиці1 та таблиці «Середньомісячна заробітна плата зайнятих 

працівників по містах і районах у 2019 році»розділу «Ринок праці» / «Оплата 

праці та соціально-трудові відносини» вебсайту Головного управління 

статистики в Одеській області http://www.od.ukrstat.gov.ua/ побудувати 

порівняльну стовпчикову діаграму «Середньомісячна заробітна плата зайнятих 

працівників Одеської області та  району у 2018 та 2019 роках[6].  

Для здобувачів освіти, які за будь-яких причин не змогли відвідати заняття 

онлайн, надана  можливість виконати завдання оффлайн, за матеріалами  

розміщеними на  сторінці Головного управління статистики у Facebook за 

посиланнями: 

1)https://facebook.com/odessa.ukrstat; 

2)http://www.ukrstat.gov.ua/;  3)http://www.od.ukrstat.gov.ua/ 

http://www.od.ukrstat.gov.ua/
https://facebook.com/odessa.ukrstat
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.od.ukrstat.gov.ua/


Секція 7 Застосування можливостей відкритого освітнього середовища для 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

 

504 
 

- на яких кожен здобувач освіти може отримати до цього матеріалу  доступ у 

будь-який час. 

Позитивні результати бінарного онлайн-заняття: 

Бінарне онлайн-заняття забезпечують глибину вивчення змісту: здобувач 

освіти освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, 

синтез, оцінка)[7]. Відсоток студентів, які засвоїли знання, достатньо високий 

(більше 60%). 

Бінарне онлайн-заняття змінює роль здобувача освіти: із пасивного 

спостерігача він стає активним учасником навчально-практичної діяльності -    

приймає важливі рішення щодо процесу навчання. В процесі бінарного онлайн-

заняття включається внутрішній мотиватор навчання здобувача освіти – інтерес 

пізнавальної діяльності.  

Значно підвищується роль особистості педагогата важливість фахівця-

практика як провідників здобувача освіти до практичного застосування освітніх 

надбань в реаліях сучасної економіки та розвитку суспільства. 

На нашу думку, впровадження бінарного онлайн-заняття є перспективною 

технологією міждисциплінарної інтеграції, яка створює умови для практичного 

застосування знань, систематизують знання, розвивають навички самоосвіти, так 

як в процесі заняття здобувачі освіти можуть здійснювати на інтернет-просторі 

самостійнопошук інформації, фактів та аргументів, необхідних для 

проведеннядосліджень,оформлення результатів. Все це розвиває їх аналітичні 

здібності, винахідливість, активізує розумову діяльність. 

Список використаних джерел: 

1. Дергачева Г.П. Методика бінарного  урока: [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://urok.1sept.ru/статьи/619215/ 

2. Василевская Г.Н. Бинарный урок: преимущества использования в 

практической деятельности (від05.06.2018)  -[Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

https://urok.1sept.ru/статьи/619215/
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Кочерга О.М.,  

к. пед. н., викладач психолого-педагогічних дисциплін  

Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний  

фаховий коледж ім. Івана Франка» Чернігівської обласної ради 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Трансформаційні процеси у вітчизнянійсередній освіті детермінують 

розроблення нових підходів до підготовки майбутніх учителів для Нової 

українські школи, здатних у професійної діяльності забезпечувати всебічний 

розвиток особистості, формування в учнів цінностей демократичного 

суспільства. У здобутті учнями повної загальної середньої освіти особливу роль 

відіграє педагогічна діяльність вчителя, оскільки цілеспрямоване формування 

умінь вчитися, спілкуватися з іншими людьми, берегти та зміцнювати здоров’я 

та інших розпочинається в шкільному віці. Як наслідок, у сучасних умовах 

відповідна компетентнісна підготовка вчителів набуває характерної сутності та 

постійно оновлюється, потребує нових досліджень і моделей систем навчання 

студентів у закладах вищої та передвищої фахової педагогічної освіти.  

Як показує практика роботи закладів загальної середньої освіти, у сучасних 

умовах спостерігається невідповідність між новими завданнями, які стоять перед 

педагогічними працівниками і якістю їхньої реальної професійної діяльності. 

Особливо це стосується молодих учителів, які, незважаючи на достатню 

теоретичну підготовку у вищих навчальних закладах, виявляються не повною 

мірою готовими до розв’язання проблем соціально-педагогічного і 

психологічного характеру, з якими вони зустрічаються у практиці роботи, а 

відтак неспроможні вирішувати сучасні завдання, пов’язані з реалізацією 

основних завдань реформування Нової української школи. Стає очевидним, що 

досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом учителя, 

його загальною та професійною культурою, без яких неможливе вирішення 

наявних проблем навчання та виховання відповідно до нових освітніх парадигм. 
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Сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння 

адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови 

високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних 

здібностей.  

До питань формування компетентності зверталося багато дослідників, серед 

яких Дж. Равен, О. Пометун, Н. Морзе, Ю. Татур, В. Байденко, В. Болотов, А. 

Хуторський, В. Краєвський, В. Сєріков, І. Зимняя, О. Жук, В. Воскресенський, 

А. Макаров та ін.  

Вирішення проблеми підготовки компетентного фахівця сучасних умовах 

ускладнилось ситуацією, що останнім часом склалась в усьому світі –кризою, що 

пов’язана з COVID-19. Це стало причиною масового переходу закладів освіти на 

дистанційне навчання. Проблема організації освітнього процесу в 

системідистанційного навчання у вищих навчальних закладах не нова, її 

дослідженням займались науковці  В. Свиридюк, Н. Басова, Н. Жевакіната ін. 

Мета статті – проаналізувати особливості формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця в умовах дистанційного навчання.  

Насамперед з’ясуємо сутність поняття професійної компетентності педагога 

закладу загальної середньої освіти. Вихідною точкою визначення цього поняття, 

на нашу думку, може стати інтегрований комплексний підхід, що має спиратися 

на теорії професійної компетентності, розроблені відомими науковцями з 

проблем професійної підготовки вчителя В. Сластьоніним, Є. Шияновим та 

Г. Марковою. Так, розроблений Г. Марковою процесуально-особистісний підхід 

до компетентності не тільки розрахований на результативність професійно-

компетентної праці вчителя, а й передбачає компетентність як співвідношення в 

реальній праці професійних знань та вмінь, професійної позиції та психологічних 

якостей особистості. Зміст професійної компетентності педагога 

характеризується процесуальними й результативними показниками і 

визначається як його здатність та готовність виконувати особисту професійну 

діяльність. Домінуючим блоком професійної компетентності вчителя є такі 
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системні характеристики:мотивація (спрямованість особистості та її види); 

якості (педагогічні здібності, характер, його риси, психологічні стани і процеси); 

інтегральні характеристики особистості (педагогічна самосвідомість, 

індивідуальний стиль, креативність). 

Професійну компетентність слід розглядати в динаміці як явище поступової 

професіоналізації майбутнього вчителя. У структурі професійної компетентності 

майбутнього вчителя виділяють наступні складові: мотиваційний компонент, що 

виражається у поступовому розвитку спрямованості навчально-професійної 

діяльності студента, побудованої на пріоритеті цілей розвитку особистості дітей 

різного віку; особистісний компонент (якості, педагогічні та спеціальні здібності 

тощо); змістовий компонент (оволодіння змістом навчання, уміннями, 

навичками); професійно-діяльнісний компонент, що вміщує у собі систему 

навчально-професійних дій. Цей компонент передбачає оволодіння 

студентами:специфічними аналітичними навичками, що дозволяють сприймати 

і оцінювати педагогічну ситуацію як багатомірну, інноваційну педагогічну 

реальність; особливими професійно-діагностичними діями, що дозволяють 

майбутньому педагогу перетворювати навчальний предметний матеріал 

(математичний, образотворчий, музичний тощо) у діагностичний. Студенти 

вчаться співвідносити змістовно-предметний аспект навчання дітей з його 

«психологічним портретом», з тими можливими змінами дитячої психіки, які 

можна спостерігати в процесі навчання. Оволодіння діями такого типу 

дозволяють студентам визначати розвивальні можливості предметного змісту 

навчання;основами проектувальних дій, метою яких є створення гнучкої системи 

організації життєдіяльності дитини. Така система вміщує у собі особливості 

розвитку дітей різного віку в процесі її взаємодії з вихователем, вчителем (за 

посередництвом навчального змісту і поза ним), з іншими дітьми (у процесі 

навчання), з батьками.  

Професійна компетентність – складна інтегральна якість, формування якої 

здійснюється в умовах професійного навчання студентів поетапно.Досвід роботи 
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свідчить, що виконання поставленої мети вимагає реалізації специфічної 

освітньої програми та забезпечення наступних організаційно-педагогічних умов: 

створення відповідного освітнього простору, спрямованого на діяльність і успіх, 

та системи управління ним; актуалізація змісту освіти для формування ключових 

компетентностей у студентів – майбутніх учителів та вихователів; проектування 

та впровадження відповідних технологій, форм і методів педагогічної діяльності.  

В умовах дистанційного навчання формування професійної компетентності 

педагога ставить перед учасниками освітнього процесу нові вимоги та зумовлює 

створення особливого освітнього середовища для професійного зростання 

майбутніх фахівців.  

Дистанційне навчання – це така інноваційна форма навчання, яка 

передбачає запровадженнянетрадиційного способу контакту між студентом та 

педагогом, що полягає у замініпрямого контакту спілкування на непрямий, 

наприклад: між студентом та викладачем він відбувається опосередковано, тобто 

в умовах, вони віддалені один від одного і не перебувають одночасно в одній 

навчальній аудиторії. У зв’язку з цим, окрім традиційних засобів спілкування, 

використовуються сучасні телекомунікаційні технології, за допомогою яких 

відбувається відправка голосових, відео-, комп'ютерних даних та друкованих 

матеріалів. Новітні технології великою мірою забезпечують прямий контакт у 

реальному часі між викладачем та студентом за допомогою аудіо- чи відео-

конференцій незалежно від їх відстані. Цим підкреслюється особлива роль та 

значення інноваційних технологій і формується новий погляд на дистанційну 

освіту. 

Отже, особливостями дистанційної освіти в сучасних умовах є: віддаленість 

викладача від студента; суворий вплив освітньої організації; використання 

технічних засобів та друку; підготовка вербальної та невербальної комунікації; 

можливість випадкових очних зустрічей; впровадження технологій та 

автоматизації в освітню систему. Все це ставить перед викладачем нові вимоги 

щодо його підготовки та створення ним оптимальних умов для успішного 



Секція 7 Застосування можливостей відкритого освітнього середовища для 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

 

510 
 

навчання студентів, забезпечення оптимального процесу формування їх 

професійної компетентності. Насамперед, кожен викладач має плідно 

попрацювати над розробкою дистанційного курсу. Така робота починається з 

планування, що передбачаєвизначення методу проведення дистанційного 

навчання: зустрічі в режимі реального часу (пояснення матеріалу, відповіді на 

питання); дистанційне навчання через інтерактивні навчальні матеріали (відео, 

інтерактивні відео, текст, малюнки). Для питань студентів необхідно створити 

чат для спілкування, щоб, стикаючись з труднощами, вони продовжували 

виконувати завдання. Плануючи освітній процес з навчального предмету в 

дистанційних умовах, викладач має чітко передбачити: яких навчальних 

результатів мають досягнути студенти; яким чином вони досягнуть навчальних 

результатів; якими способами викладач зможе підтримати їх у цьому, 

забезпечити позитивну навчальну мотивацію кожного студента. Враховуючи всі 

це, викладач складає для себе та студентів план роботи: визначає, яким буде 

зв’язок зі студентами; творчо працює над створенням навчальних матеріалів, 

адже організувати навчальну роботу дистанційно – це допомогти студенту 

самостійно розібратися з тим, що він не знає й не вміє. До навчальних матеріалів 

слід додавати інструкції по роботі, вказати час, що потрібен для роботи над 

завданням і для вивчення матеріалів, необхідні стратегії, рекомендації та поради. 

Необхідною умовою є врахування викликів, з якими можна зіткнутися: студенти, 

які не працювали раніше, можуть не почати працювати й дистанційно; на 

створення навчального матеріалу потрібен певний час; потрібно продумати 

роботу, яку студенти будуть виконувати на оцінку; необхідно визначитись із тим, 

які цифрові сервіси будуть використовуватись[3]. 

Для правильного проектування освітньогопроцесу викладачу слід 

визначитись із основними компетенціями, якими має оволодіти студент під час 

вивчення конкретної дисципліни. У професійно-орієнтованих дисциплінах 

визначити професійні компетенції можливо шляхом вивчення посадових 
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обов'язків окремих фахівців і на цій основі здійснити класифікацію компетенцій. 

Науковці радять використовувати наступний алгоритм: 

1) визначити й класифікувати професійні компетенції; 

2) виділити ключові компетенції, тобто ті, що відповідають конкретній 

фаховій спрямованості; 

3) визначити навчально-методичні інструменти формування професійних і 

ключових компетенцій;здійснити перевірку формування компетенцій у межах 

навчального закладу;перевірити компетенції в процесі проходження 

практики;зробити висновок щодо набутої компетентності. 

Отже, для того щоб забезпечити формування професійних компетентностей 

майбутніх фахівців, потрібно до дистанційного навчання ставитися як до 

необхідної і важливої складової сучасного освітнього процесу. Викладачам слід 

цілеспрямовано опановувати відповідні методики і технології та позитивно 

налаштовувати своїх студентів до такого формату. Кожному з нас важливо бути 

професіоналами своєї справи, у будь-яких умовах добросовісно виконувати свою 

життєву місію. 
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 викладач загальноосвітньої підготовки  
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ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

Вже майже рік Україна живе в умовах пандемії та карантинних обмежень, 

що, безперечно, впливає на практично усі сфери життєдіяльності людини. 

Карантин, який ще на початку весни 2020 року здавався тимчасовим заходом, 

став довготривалим і набув ознаки «нової реальності». І ми повинні були 

пристосовуватися жити у цій «новій реальності». Не скажу, що це було легко, 

але, коли доля кидає нам виклики, потрібно їх гідно приймати. Сьогодні у різних 

джерелах часто вживають вираз “цифрове покоління”. Поширювати його почав 

американський письменник та дослідник у сфері освіти Марк Пренскі. Саме він 

вперше дав визначення поняттю «цифрове покоління», як такому, щодає 

можливість сьогодні не тільки вміло використовувати новітні технології, але й 

очікує на їхпостійну доступність у всіх аспектах життя.  

Але почнемо з початку. Саме тоді, навесні 2020 року, коли в країні 

оголосили карантин, ніхто і подумати не міг, що цифрові технології стануть 

незамінними помічниками в ефективній організації дистанційної роботи зі 

здобувачами освіти, адже сучасні здобувачі освіти хочуть навчатися швидко, 

цікаво, легко, ефективно та мобільно, тому ми зобов′язані їм у цьому допомогти. 

В умовах пандемії технології та освіта переплетені досить тісно, практично 

у кожного викладача є свої улюблені технологічні інструменти, які він 

використовує у своїй роботі, і які дозволяють йому сконцентрувати увагу 

здобувачів освіти під часцікавих, захоплюючих занять. Але як і все, що має 

відношення до технологій, інструменти безперервно оновлюються, а старі 
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стверджуються, розширюючи сферу застосування або додаючи нові функції, 

більш актуальні та потрібні для сучасної освіти найбільш технологічно 

обізнаним викладачам. 

Далі подано перелік деяких інструментів освітніх технологій, які зараз 

необхідно мати у своєму арсеналі кожному викладачеві, та які я особисто 

використовую як на уроках математики, так і для проведення виховної роботи, 

для покращення рівня знань здобувачів освіти, а також з метою більш активного 

залучення їх до навчання. 

Googleсервіси: 

Classroom -безкоштовний вебсервіс, створений Google для навчальних 

закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань 

безпаперовим способом.  

Форми- тепер створювати форми для опитування дуже просто. 

Безкоштовно створюйте форми для користувачів з метою опитування й 

анкетування. Відповіді відображатимуться в Google Таблицях, і ви зможете 

відразу проаналізувати результати. 

Презентації - презентаційна програма, що входить до складу 

безкоштовного вебпрограмного офісного пакету, пропонованого компанією 

Google у межах служби GoogleDrive. Послуга також включає в себе Google 

Документи і Google Таблиці, текстовий процесор і електронну таблицю 

відповідно. 

Keep(нотатки)- швидко занотовуйте свої думки й отримуйте нагадування 

в потрібному місці й у потрібний час. Диктуйте нотатки, які транскрибуються 

автоматично. Фотографуйте плакати, квитанції або документи. Їх можна буде 

легко впорядкувати або знайти пізніше за допомогою пошуку. У GoogleKeep 

можна легко занотовувати думки та створювати списки, а також ділитися ними 

з рідними й друзями. 

Jamboard(дошка)- це цифрова дошка GSuite, яка пропонує багатий досвід 

спільної роботи для команд та аудиторій. Спостерігайте за тим, як ваша творчість 
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розгортається: ви можете створити варіанти ідей, редагувати їх зі свого пристрою 

та ділитися ними з іншими.  

MindMup - це програма для відображення розуму, написана головним 

чином на JavaScript та призначена для роботи в браузерах HTML5. Він також 

може бути використаний для створення карт аргументів та карт концепцій. 

Thinglink - сервіс дозволяє створювати мультимедійні плакати, а іншими 

словами, «картинки, що розмовляють», на які наносяться маркери. 

Kahoot!- (Кахуут!)- це ігрова платформа навчання, яка використовується як 

освітня технологія в закладах освіти. Її навчальні ігри, "kahoots", - це створені 

користувачем вікторини з декількома варіантами, до яких можна отримати 

доступ через веббраузер або додаток Kahoot. 

LearningApps-  додаток для створення інтерактивних завдань різних рівнів 

складності: вікторин, кросвордів, пазлів та ігор, абсолютно нескладний в 

освоєнні.У LearningApps можна працювати самостійно - створювати завдання, а 

можна виконувати завдання,підготовлені викладачем, результати виконання 

завдань відображаються в акаунті викладача. 

MicrosoftSway – це презентаційна програма, яка входить до сімейства 

продуктів Microsoft Office. Цього року для здобувачів освіти, які будуть складати 

ДПА у формі ЗНО, були зібрані корисні ресурси для підготовки до ЗНО. 

 

Padlet - це універсальна онлайн-дошка (онлайн-стіна) з інтуїтивним 

інтерфейсом, яку нескладно опанувати та легко застосовувати в навчальному 
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процесі. За допомогою дошки здобувачі освіти у будь-який час можуть 

переглянути, повторити та закріпити пройдений матеріал. Також 

використовували дошку для проведення онлайн-виставки домашніх улюбленців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QRCodeMonkey- один з найпопулярніших безкоштовних онлайн-генераторів qr-

кодів з мільйонами вже створених QR-кодів. Ось такі креативні QR- коди 

створили здобувачі освіти з моєю допомогою та у закладі освіти був проведений 

конкурс 

«НайкреативнішийQR-код». 

Wordwall– простий спосіб створити свої власні навчальні ресурси. Зробіть 

свої навчальні завдання для вашого класу. Вікторини, підбори пар, словесні ігри 

та багато іншого. 
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І це тільки маленька частинка того, що застосовується на уроках, а попереду 

ще стільки всього цікавого та нового заплановано. 

Але головним є те, що я змогла пробудити інтерес та зацікавленність у 

здобувачів освіти та змінити їх ставлення до навчання. 

Вчитись — це цікаво! 
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Пахнюк В.В.,  

викладач лісової ботаніки та дендрології  

Рокитнівського професійного ліцею  

(смтРокитне, Рівненська обл.) 

 

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДИ. 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ОСВІТІ 

 

Природа як засіб виховання завжди цікавила педагогів. Прогресивною 

педагогічною думкою високо оцінено її вплив на процес формування 

особистості. Гуманізм визначальних, історично перевірених педагогічних ідей 

не підлягає сумніву, адже всі вони підпорядковані одній меті — гармонізації 

"духовного космосу" вихованців і космосу природного. Так, Ян Коменський, 

пропонуючи принцип природовідповідності виховання, вбачав у людині не лише 

соціалізовану істоту, а, насамперед, органічну частину природи. Згідно з цим 

принципом, вихованець має розвиватися, жити і творити за законами природи і 

відповідно до її циклічних змін. Ж.-Ж. Руссо, в свою чергу, тлумачив людину як 

найдосконаліший витвір Природи. Опікуючись долею як суспільства, так і 

природи, він намагався закликами до повернення у природуврятувати людей від 

морального розбещення, а навколишнійсвіт — від остаточного руйнування. Ці 

думки ніби продовжує Й.Г. Песталоцці, який вважав виховання ефективним 

лише в умовах, близьких до природних. До принципу природовідповідності 

виховання А.Дістервеґ слушно додає принцип культуровідповідності виховання, 

стверджуючи цим їх взаємозалежність і взаємодоповнюваність. Універсальний 

"закон сродності", "життя відповідно натурі" пропонує у своїй "осердеченій" 

педагогіці Г.С. Сковорода, який заповів нащадкам пізнавати самих себе через 

усвідомлення власного місця у природі. Палким прибічником культурно-

духовного виховання учнів засобами природи був К.Д.Ушинський, який 
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закликав глибоко вивчати природу дитини, з одного боку, і максимально 

наблизити її виховання до природи – з іншого. 

Водночас педагогіка постійно підкреслювала особливий статус краси 

природи: у гуманістичному вихованні. Естетичний потенціал природи завжди 

тіснопов'язувався з її виховними можливостями. Без розуміння гармонії 

світобудови учень не можедосягти повної злагоди з природою. Отже, реалізація 

принципу природовідповідності виховання безпосередньо залежить від 

ефективності естетичного розвитку учнів засобами природи. 

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський розкрив 

гуманістичний смисл виховання засобами природи. Його погляди на світ, на 

природу і місцелюдини у ній вржають своєю глибиною, цілісністю, послідовним 

гуманізмом. В.О.Сухомлинський розробив цікаві форми творчої праці дітей у 

природі. Можна вважати показовим те, що його турбував не лише процес спраці, 

а й мотиви, якими вона булла освячена. Перевагу педагог беззаперечно віддавав 

морально-естетичній мотивації, що породжувало яскраві нестандартні форми 

виховної роботи ("Сад троянд", "Сад матері", "Куточки краси" тощо). В.О. 

Сухомлинський зазначав: "Життя переконало мене, що коли дитина виростила 

троянду, щоб милуватись її красою, коли єдиною винагородою за працю є 

насолода красою і творення цієї краси для щастя і радості іншої людини, — вона 

не здатна на зло, підлість, цинізм, безсердечність".Таким чином педагог тісно 

пов'язував високу гуманістичну позицію з екологією людської душі, палко 

закликав оберігати чистоту природи не тільки навколо себе, а, насамперед, у собі 

самому.  

Надзвичайно цікаві ідеї щодо взаємозв'язку духовно-естетичного пізнання 

природи і формування гуманістичного ставлення світу пропонує зарубіжна 

педагогіка. Наприклад, Вальдорфська школа, заснована німецьким філософом 

Р.Штейнером, максимально орієнтується на гармонійне, рівноправне поєднання 

пізнавального, естетичного і трудового аспектів виховання. На думку 

Р.Штейнера, окрім предметного, натуралістичного пізнання світу, існують ще 
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імагінативний, інспіративний та інтуїтивний способи освоєння природи. Перше 

з названого ряду філософ порівнює з художнім переживанням, друге — з 

моральним заглибленням, третє — з релігійним наближенням. Природу, як і 

людину, можна осягнути лише всіма формами пізнання, адже дійсність, як 

вважають прибічники Вальдорфської педагогіки, "вислизає" від голого 

інтелектуалізму — зате в живому відчутті природи суті більше, ніж у будь-яких 

знаннях. Тому у Вальдорфській школі керуються не теоріями, а справжнім 

чуттям природи, намагаючись розкрити у ній перед вихованцями гармонійно-

ритмічне, естетично-діяльне, а не її систематично-схематизований урогат у 

підручнику.  

Такий незвичайний підхід до організації пізнавальної діяльності 

вихованців зобов'язує Вальдорфських учителів до нестандартних форм впливу 

на світосприймання. На відміну від звичайного біолога, який вивчення корови 

почав би з розповіді про її роги, вим'я, копита, Вальдорфський педагог 

зображує зелену альпійську луку, де снідає ця "загадкова" тварина. Творча 

об'ємність картини створюється за рахунок того, що викладач  гарно співає і 

малює, грає на музичних інструментах і має акторські здібності. 

Вальдорфські педагоги на уроках ботаніки обов'язково розкривають перед 

вихованцями форми рослин, намагаючись робити це яскраво, щоб учням стало 

зрозуміло, як у народженні пагона, у формі листочка чи квітки один принцип 

життя і формотворення. Так художньо-естетична підготовка допомагає 

вальдорфському педагогу не лише оживити урок ботаніки, дендрології і ін., але 

й наперед прогнозувати результати впливу даного уроку на гуманістичний 

світогляд учнів. 

Засновники "Нової школи" у Франції також високо підносять роль 

художнього сприймання природи у процесі формування гуманістичного 

світовідношення. Педагог має підвести вихованців додраматичного втілення 

образів сприйняття, наприклад, до передачі у звуках та рухах таких природних 

картин, як "гроза у лісі", "дерева шумлять" та ін. Отже, європейська 
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педагогіка, високо підносячи світоглядну роль мистецтва, вважає його не 

окремим предметом, якому належить навчати учнів, а, радше, універсальним 

методом гуманізації стосунків із зовнішнім світом, у тому числі з природою. 

Східна модель гуманістичного виховання є максимально екологічною 

за своєю суттю і результатами. Досвід японських педагогів переконує у 

глибокій доцільності грамотного поєднання завдань естетичного розвитку 

вихованців із проблемами формування гуманістичного світогляду. 

Милування природою — один із найкращих елементів японської системи 

художнього виховання — розвиває в учнях надзвичайну естетичну чутливість 

до найменших проявів виразного у навколишньому світі. Детальна розробка 

спеціальної серії занять допомагає японським вчителям органічно підготувати 

вихованців до співпереживання у природі, а також до формування навичок 

гармонійної поведінки у ній. Невипадково у шкільних програмах Японії 

з'явився курс "Ікебана", що є ніби вінцем накопиченого досвіду милування 

природою, що ми використовуємо на уроках виробничого навчання для 

підготовки озеленювачів. Художність пізнання і перетворення світу 

допомагає японцям збалансувати стосунки з природою, наблизитись до 

натхненної співтворчості з нею. 

Таким чином, світова педагогіка накопичила достатньо ідей гуманізації 

ставлення молоді до природи. І сьогодні педагогічна наука продовжує ретельний 

пошук шляхів втілення цих ідей у практику світоглядного виховання. Сучасні 

дослідження (М.М. Артеменко, С. І. Жупанин, І.Д. Звєрєв, Б.Г. Йоганзен, Л.П. 

Пєчко, І.Ф. Смолянінов, А.Б. Щербо та ін.) доводять неабияку значущість 

естетичних аспектів ознайомлення учнівз природою. Дослідники високо 

оцінюють роль безпосереднього контакту учнів із довкіллям, підкреслюють 

значення мистецтва як могутнього факторавпливу на емоційно-ціннісне ставлення 

до світу, наголошують на особливому статусі творчих форм освоєння природи. 

Саме естетичне ставлення учнів до довкілля є, на думку вчених, суто 

гуманістичним, адже таке ставлення кероване, насамперед, альтруїстичними 
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мотивами. Здатність осягнути естетично виразне у природі наближує 

вихованця до розуміння розмаїття життя на планеті, до осягнення унікальності 

всіх форм його вияву. У такий спосіб природа стає особливо цінною для 

майбутнього лісника. Естетично ж забарвлені ціннісні орієнтації на природу 

стають своєрідним "дзеркалом" людяності, мірилом істинно гуманістичного 

ставлення вихованців до світу.  

Виховна робота в сучасних навчальних закладах, приховує у собі величезні 

резерви виховання учнів засобами природи. Зміст і форми такої роботи повинні 

органічно доповнювати процес виховання учнів засобами навчальної 

діяльності. Проте відсутність цілісних методик впливу на емоційно-вольову 

сферу, часто є причиною низької творчої активності викладачів у позаурочний 

час. Епізодичне ж звернення до природи не є результативним. Лише система 

виховних впливів на свідомість учнів може забезпечити належний виховний 

ефект. На роль такої системи пропонуємо поетапну організацію естетичної 

діяльності учнів у природі в позаурочний час, яка має конкретну гуманістичну 

спрямованість. Основою цієї системи виховання є певний алгоритм учнівської, 

студентської діяльності: набуття досвіду милування природою — художнє її 

пізнання через образи мистецтва — вироблення гуманістичних орієнтирів у 

власній творчості. Форми і зміст запропонованих виховних впливів враховують 

найважливіші потреби розвитку системи національного виховання в Україні, а 

також відповідають віковим запитам. Розмаїття цікавих способів організації 

позаурочної діяльності учнів (уроки милування природою, художньо-естетичні 

бесіди, творчі години, свята, ігри-подорожі, театр природи) забезпечить 

варіативність вибору педагогом конкретної виховної тактики в межах реалізації 

головного стратегічного завдання — гуманістичного виховання та навчання 

професіоналів лісової справи. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» 

 У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ АГРОІНЖЕНЕРІВ 

 

При організації процесу навчання в електронному середовищі, поряд з 

технічним оснащенням, важливе значення набуває оснащення цього середовища 

програмним забезпеченням зокрема, веб-сайтами, які розробляються з 

урахуванням можливостей і потреб учасників освітнього процесу - цільової 

аудиторії, що включає в себе здобувачів освіти, викладачів та батьків. Сьогодні 

веб-сайти стають значними елементами електронного освітнього середовища, 

вони надають своїм відвідувачам доступ до навчальних матеріалів, можливість 

оперативної перевірки виконаних завдань, організовують спільноти відвідувачів 

сайту за інтересами та надають можливості контактувати між собою. 

Для більш наочного розуміння застосування веб-технологій в навчальному 

процесі у фаховій підготовці агроінженерівзупинимося на веб-сайті «Технічна 

механіка». Веб-сайт створений на платформі Google.З метою отримання 

можливості мати повноцінний доступ до сервісів кожен здобувач освіти 

навчального процесу повинен зареєструватися в системі Google. Така процедура 

дозволяє створити власний запис і пов'язану з ним поштову скриньку, що в 

подальшому при вивченні курсу буде використовуватися як засіб комунікації 

між викладачем і здобувачем освіти. Також реєстрація відкриває доступ до 

необхідного інструментарію, який дозволяє створювати власні веб-сайти, 

документацію, презентацію, таблицю тощо. 

Сервіс Google дозволяє будувати кожне з веб-занять таким чином, що воно 

може супроводжуватися різноманітними посиланнями, таблицями, текстами 

тощо. До головних особливостей роботи з сервісом можна віднести можливість 
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імпортування до них вже завершених текстових документів, презентацій та 

таблиць, фото і відео, анімації. Також потрібно звернути увагу на те, що права на 

управління дозволами на доступ до веб-ресурсу і документам, які на ньому 

зберігаються, повністю належать автору, який його створював. 

Для організації самостійної роботи здобувачів освіти з агроінженерії і 

адміністрування за допомогою веб-сайту розміщення матеріалів може 

здійснюватися з використанням одного з двох способів:розміщення на веб-

ресурсі гіпертекстового матеріалу, який повинен ознайомити здобувачів освіти 

зі змістом заняття і при цьому текст можна читати з екрану монітора та за 

допомогою викладу на веб-ресурс файлів з потрібною інформацією, які не 

містять гіперпосилання. Такі файли здобувач освіти може завантажити на свій 

комп'ютер і продовжити роботу з ними на свій розсуд: роздруківка, копіювання, 

форматування тощо. 

З метою організації самостійної роботи студентів над навчальними 

матеріалами, які їм пропонуються в межах оволодіння дисципліни, можливо 

передбачення розробки «Календарного планування». Такий план складається 

викладачем і викладається як окремий документ. У ньому можна визначити 

терміни проходження всього навчального курсу, а також для кожного заняття 

окремо. Також доцільним буде розмістити методичні вказівки. 

Взаємодіяздобувачів освіти в процесі навчання дисципліни «Технічна 

механіка» за допомогою веб-сайту на сьогодні існує дуже багато способів. 

Оптимальним способом спілкування і обговорення поточних проблем повинно 

бути використання чату.Застосування форумів більш зручно при формі роботи 

під керівництвом викладача. 

За допомогою засобів автоматичного збору статистичних даних роботи 

здобувачів освітиможна аналізувати протягом усього часу існування цього 

форуму. Дані включають в себе час і кількість підключень, кількість і обсяг 

написаних реплік в форумі, прочитані розділи форуму, репліки, які викликали 
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найбільшу кількість коментарів,.На підставі отриманих відомостей викладач 

може з легкістю провести оцінювання здобувачів освіти. 

Одним з методів підготовки здобувачів освіти до заняття або до перевірки 

їх знань можна вважати тестування. У разі, коли тестові завдання побудовані 

коректно, у здобувачів освіти виникає прагнення до творчого пошуку, 

збагачення своєї культури наукового мислення і розвитку логіки. За допомогою 

сервісів Google викладач має можливість створювати різні типи електронного 

тестування. Для цього йому необхідно лише скористатися вбудованим 

інструментом «Форма». 

Контроль знань, який можна здійснювати як в аудиторії під час заняття, 

так і дистанційно.Використання контролю за допомогою веб-сайту сприяє 

здійсненню діагностичної, корекційної, управлінської та прогнозної функцій. 

Метою діагностичної функції представляється отримання таких 

відомостей, які будуть характеризувати хід процесу оволодіння і засвоєння знань 

здобувачами освіти. При цьому викладач отримує повний звіт про рівень 

засвоєння цих знань. 

Управлінська функція здійснюється викладачем. Відбувається цей процес 

під час складання «Календарного планування», фільтрації учасників, які 

прагнуть записатися на курс. Також ця функція передбачає часткове її виконання 

студентами за рахунок самоконтролю. 

Веб-сайт «Технічна механіка» побудований на основі спеціально 

розроблених методичних і функціональних вимог до подачі навчального 

матеріалу, організації роботи здобувачів освіти в просторі веб-сайту, а також 

методики використання веб в самостійному навчанні сформують освітнє 

співтовариство постійних відвідувачів сайту, функціонування якого підвищить 

ефективність засвоєння матеріалу та інтерес до навчання в цілому.  

Функціонально навчальний веб-сайт «Технічна механіка» представляє 

здобувачам освіти навчальні матеріали та забезпечує ефективну комунікацію. 

Ефективність подання змісту забезпечується наявністю бібліотеки 
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мультимедійних матеріалів з можливостями додавання, видалення і коригування 

матеріалів, їх угруповання за категоріями різного рівня глибини і пошуку по 

бібліотеці, а також наявністю можливості організації оперативної консультації 

за змістом матеріалів і з питань роботи з ними.  

Таким чином мета розробки веб-сайту навчального курсу - підвищити 

якість навчання і збільшити частку самостійної роботи студентів в процесі 

навчання. Інтерфейс сайту простий і зручний. За допомогою гіперпосилань і 

різних вставок є можливість завантажити матеріал для читання або для 

скачування. Сайт містить навчальну програму, курс лекцій, методичні вказівки 

до практичних занять, презентації за курсом, додаткові матеріали. 

Застосування електронних навчально-методичних комплексів у фаховій 

підготовці майбутніх агроінженерів значно індивідуалізує навчальний процес, 

збільшує швидкість і якість засвоєння навчального матеріалу, дозволяє істотно 

посилити практичну спрямованість, розвинути творчі здібності здобувачів 

освіти, а також навчити їх самостійно мислити і активно працювати з навчальним 

матеріалом. 
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Ревенок І.А.,  

викладач соціально-економічних дисциплін 

 Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв  

(м. Мелітополь, Запорізька обл.) 

 

ОСОБИСТИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БЛОГ ВИКЛАДАЧА ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

 Локдаун, запроваджений в Україні в березні 2020 року, засвідчив, що 

українська система освіти не була готова працювати дистанційно. Протягом 

року, що минув, міністерство освіти і науки (МОН) ухвалило Положення з 

дистанційного навчання, а спільно з міжнародними партнерами були розроблені 

курси, на яких вчителі самі вчаться навчати дистанційно. Крім того, була 

створена онлайн-платформа «Всеукраїнська школа онлайн», на якій 

викладаються відеоуроки для кожного класу відповідно до навчальної програми.  

 В нових умовах інформаційного суспільства викладач змушений 

освоювати нові телекомунікаційні технології, за допомогою яких він професійно 

і особисто вливається в інформаційний простір. «Присутність» викладача в 

мережі Інтернет, наявність у нього особистих освітніх інтернет-ресурсів вже 

само по собі є свідченням його інноваційної діяльності. поповнення, оновлення, 

розвиток персональних інтернет-ресурсів, особливо ведення особистого сайту, 

або блогу, вимагає значних витрат часу та сил, а отже, викладач, який веде 

власний освітній інтернет-ресурс – ентузіаст своєї справи, що також характерно 

для творчо працюючого педагога. 

 Веб-сайт сьогодні – це не тільки джерело корисної інформації, він 

багатофункціональний. Персональний сайт викладача: 

• з одного боку, є новим інструментом у педагогічній діяльності; 

• з іншого боку, інтегрує викладача в єдиний освітній простір. 

Вивчення різних інтернет-джерел дозволяє визначити коло основних 

завдань, які ефективно вирішуються за допомогою вчительського сайту[1]: 

https://www.dw.com/uk/polovyna-ukraintsiv-nehatyvno-otsinyly-dystantsiine-navchannia-opytuvannia/a-54366063
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• створення сучасного електронного портфоліо викладача; 

• представлення свого досвіду роботи педагогічному співтовариству для 

отримання незалежної оцінки і порад із боку колег; 

• пошук нових способів взаємодії зі здобувачами освіти; 

• організація дистанційного навчання; 

• організація проектної діяльності в мережі Інтернет; 

• допомога молодим педагогам; 

• обговорення актуальних проблем  коледжа та професійної освіти.

 Сайт сьогодні, мабуть, найбільш зручний інструмент для представлення 

будь-яких продуктів діяльності. У порівнянні з паперовим носієм, який може 

представити лише текст і зображення, сайт має можливість донести інформацію 

в мультимедійних формах. І чим би не займалась людина, презентувати свою 

творчість або себе саму в численних електронних форматах виявляється досить 

нескладною справою. Тому сьогодні в Мережі можна виявити численні 

персональні сайти [2]. 

 Сьогодні Інтернет надає викладачу велику кількість ресурсів та 

інструментів для створення свого Інтернет – представництва і використання його 

в освітньому процесі. Мені, як і кожному викладачеві, хочеться бути значущою 

особистістю. З одного боку, це вимога часу, а з іншого боку – і внутрішня 

потреба. При нових вимогах, що ставить перед викладачами освітня галузь, я 

вчуся по-новому ставитися до організації власної педагогічної діяльності. Це 

прагнення самій ставати активним суб'єктом вдосконалення. Така діяльність 

стимулює професійний розвиток, сприяє самореалізації, вирішенню 

професійних і особистих завдань, дозволяє отримати більше задоволення від 

роботи. Створюючи сайт, хотіла, щоб відвідувач сайту, знаходячи потрібний для 

себе матеріал, бачив за ним автора, виділяючи даний ресурс з багатьох подібних. 

 Сьогодні Інтернет надає викладачу велику кількість ресурсів та 

інструментів для створення свого Інтернет - представництва і використання його 

в освітньому процесі. В своїй роботі я використала можливості ресурсу Blogger.   
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 Сайт був створений мною відносно недавно – 8 травня 2020 року та має 

адресу: https://fileo-evrika.blogspot.com/.  Робота над створенням персонального 

сайту розпочалася з проєктування. При створенні сайту слід відповісти на ряд 

питань: хто буде споживачем інформації, яка буде структура сайту, які матеріали 

планується розміщувати на сайті і т. д. Важливо розуміти, що викладач проєктує 

не сайт взагалі, а сайт конкретного викладача, який викладає в конкретному 

навчальному закладі конкретний предмет і для конкретної аудиторії 

користувачів. Тобто, повинна бути врахована специфіка освітнього закладу і 

предмету, що викладається. Добре спроєктований сайт відображає професійні 

якості педагога-предметника, має чітку і зрозумілу для користувачів (студентів, 

батьків, колег) інформаційну структуру, яку можна змінювати і доповнювати в 

міру наповнення сайту новими матеріалами. 

 Використовуючи ресурс Blogger, прагну дотримуватись вимоги, яка 

висувається до власників сайтів, — сайт повинен бути діючим. Тобто, власник 

сайту повинен його використовувати, змінюючи або доповнюючи інформацію, 

хоча б раз на 40 днів. Це мотивує мене дбати про своє «творіння». Це унікальний 

конструктор сайтів, за допомогою якого можна легко створити свій неповторний 

повнофункціональний сайт. Я не закінчувала курси з сайтобудування, а вивчила 

інструкції по створенню їх в цій системі. Не все легко та просто. Були і помилки. 

У підсумку, за допомогою своєї меншої доньки я розібралася з особливостями 

роботи на сайті.  

 Адже зрозуміло, якщо на сайті немає відвідувачів - це мертвий сайт. 

Працюючи над структурою сайту визначила для себе основні розділи. Це 

«Головна сторінка», де розміщую повідомлення про знаменні та визначні дати, 

вислови для підняття настрою та мотивації на роботу. Сайт хочу 

використовувати як викладач-предметник соціально-економічних дисциплін під 

час дистанційного навчання для здобувачів освіти. Також є розділ зворотного 

зв’язку, для інтерактивної взаємодії з відвідувачами сайту, для цього також є 

можливість залишати коментарі до відповідних матеріалів.   

https://fileo-evrika.blogspot.com/
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 Перспективи розвитку сайту: зростання цільової аудиторії, постійне 

наповнення ресурсу потрібним контентом, розширення функцій дистанційного 

навчання, розширення інтерактивних зв'язків з колегами, студентами та їхніми 

батьками, створення на базі сайту постійно діючого конкурсного майданчика з 

метою реалізації творчих здібностей не тільки здобувачів освіти, але й педагогів; 

створення сторінки «Мої випускники». 

 Висновок. Таким чином ми бачимо, що єдиний інформаційний простір 

надає безліч можливостей для створення і використання свого освітнього 

продукту в мережі Інтернет. Від викладача потрібно лише бажання та рішучість. 

І ще усвідомлення того, що для створення добротного по дизайну і змісту 

освітнього сайту, викладач повинен спочатку продумати структуру свого сайту 

(які розділи і підрозділи він планує), зміст (які ресурси і в якій розділ він планує 

помістити), заздалегідь підібрати ілюстрації тощо, і тільки потім переходити до 

практичного втілення свого ресурсу. 

 А також хотілося б відзначити, що створення сайтів педагогів, освітніх 

установ, продиктована часом і вимогами держави, викладеними у нормативних 

документах. Можливості використання сайтів ще не достатньо вивчені. Хоча вже 

сьогодні, без сумніву, можна відзначити, що робота з сайтами дає можливість 

розвитку інформаційно-комунікаційних компетенцій не тільки студентів, але й 

самих педагогів. Сайти стають прообразом електронного портфоліо викладача, 

візитною карткою педагога та його педагогічної діяльності. 

 На якому б етапі життєвого і професійного шляху не знаходився вчитель, 

він ніколи не може вважати свою освіту завершеною, а свою професійну 

концепцію остаточно сформованою. Участь у роботі по створенню педагогічного 

сайту – це не просто веління часу, а необхідність для плідної роботи будь-якого 

викладача-предметника, що працює по впровадженню нових освітніх стандартів 

у навчальний процес. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ПРИ ВИКЛАДАННІ 

МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Важливим електронним навчальним виданням та необхідним засобом 

організаціїсамостійної роботи студентів є електронний підручник, який доцільно 

застосовувати якпри традиційному навчанні, так і в умовах дистанційної 

організації навчального процесу. 

Питання, пов’язані з розробкою електронних підручників та 

їхупровадженням у навчальний процес, розглядаються багатьма педагогами 

(Л. Васильченко, О. Гриценчук, В. Дудка, І. Кузбит, І. Пучков, В. Черненко та 

ін.).Вони висвітлюють основні принципи побудови електронних 

підручників,загальні вимоги до їх структурування, рекомендації щодо 

змістового наповнення тощо. 

Разом з тим, питання щодо створення і впровадження електронних 

підручників з мистецьких дисциплін, зокрема, навчання гри на фортепіано, 

розглядаються опосередковано-побіжно. Окремі методичні публікації з 

музичного навчання дають узагальнене уявлення щодо даної проблеми. Тому 

прирозроблені власного електронного підручника варто враховувати як загальні 

вимоги до данноговиду навчального видання, так і специфікумистецької 

навчальної дисципліни, до якоївін створюється. 

Електронний підручник,згідно нормативних документів, єелектронним 

навчальним виданням, щомістить системний виклад навчальної дисципліни чи її 

розділу, відповідає робочій програміта даєможливість у діалоговому режимі 

освоїти навчальний матеріал за допомогою комп’ютера. Як правило, е-підручник 

створюється із застосуванням гіпертекстової технології, мультимедійних 
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компонентів і об’єднаний єдиним програмним середовищем, що допомагає 

підвищити доступність навчання за допомогою більш зрозумілого, яскравого 

наочного подання матеріалу (Положення «Про електронні освітні ресурси», 

затверджене  Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

01.10.2012 № 1060). 

У Ніжинському коледжі культури і мистецтв працює творча група 

викладачів по створенню електронного підручника з навчальної дисципліни 

«Основний музичний інструмент. Фортепіано». Окремі елементи підручника 

вже створено й розміщено на тематичному сайті «ЦК Фортепіано» та навчальній 

платформі коледжу. Це дозволяє проводити апробацію, корекцію та 

вдосконалення навчально-методичних матеріалів, які входять до е-підручника. 

Аналіз наукових публікацій і нормативних документів показав, 

щоструктурна будова та змістове наповнення електронного підручника мають 

відповідати низці дидактичних принципів організації навчання[1; 2; 3]. 

Важливим принципом є науковість змістуе-підручника тайого 

відповідність навчальній програмі. Увесь інформаційний матеріал має бути 

науково достовірним, відповідати істинним знанням. Разом з тим, цей принцип 

зовсімневиключаєможливості реалізації варіативних компонентів підручника: 

інформаційних, практичних, контрольних, які значно розширюють його змістову 

складову. 

Не менш значущим принципом побудови електронного підручника є 

врахування поетапності формування в студентів знань, умінь, навичок та 

зорієнтованість на їх практичне застосування. Тому навчальний матеріал 

підручникаварто розбивати на певні розділи, які мають теоретичне ядро, 

контрольні запитання, вправи для самостійного виконання, практичні завдання 

тощо.  

Досить вагомим принципом є креативність подачі та пояснення навчальної 

інформації в межах електронного підручника. Він передбачає можливість 

навчання за допомогою інтерфейсу комп’ютера з подачею інформації різними 
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способами (текстовим, звуковим, екранним, екранно-звуковим, анімаційним, 

графічним). Це активізує сприймання студентів, їхню увагу й мислення та значно 

покращує навчальну комунікацію. 

Визначальним принципом побудови змісту електронного підручника є 

мобільність та оперативність користування інформацією. Так, компонуючи по 

розділам навчальний матеріал, важливо скористатися значною перевагою е-

підручника – гіпертекстовими переходами. Вони дозволяють легко рухатися від 

одного навчального блоку до іншого, швидко віднаходити необхідну 

інформацію.  

Накінець, важливо дотримуватися принципу варіативності навчання, який 

забезпечує сприятливі умови для індивідуалізації навчальної діяльності. Це 

дозволяє кожному студенту самостійно визначати стратегію власного навчання: 

темп опанування навчальної інформації, повернення до раніше вивченого, 

вільного «виходу» з процесу навчання тощо. 

Створюючи електронний підручник з навчальної дисципліни «Основний 

музичний інструмент. Фортепіано», ми намагаємося дотримуватися 

вищеокреслених принципів. Як показав наш практичний досвід, не менш 

значущим фактором при створенні електронного підручника є визначення його 

структурної будови.  

Як відомо, структура е-підручника з навчальної дисципліни 

обумовлюється загальними вимогами до структурної організації відповідних 

електронних ресурсів, тому включає такі основні компоненти: зміст, вступ, 

розділи й теми, контрольнийблок, список інформаційних джерел. Разом з тим, 

враховуючи специфіку конкретної навчальної дисципліни, структурні 

компоненти підручника можуть бутизмінені чи доповнені.    

На початку електронного підручника з дисципліни «Основний музичний 

інструмент. Фортепіано» розміщується його зміст, що дозволяє цілісно 

сприймати даний навчально-інформаційний продукт, орієнтуватися у 
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можливостях користування різними дидактичними й інформаційними 

матеріалами.  

Далі розміщується вступ, у якому обґрунтовується значущість 

електронного підручника, його важливість у систематизації навчальної 

інформації, її вільного доступу та зручності користування. У вступі доцільно 

розмістити інструкції із застосування теоретичного ядра та інших навчально-

інформаційних матеріалів підручника.   

Основними компонентами е-підручника з дисципліни «Основний 

музичний інструмент. Фортепіано» є розділи ітеми.Кожнийрозділ розкриває 

одинблок логічно завершеного навчально-інформаційного матеріалу та включає 

декілька тем. В основі навчальної теми– теоретичне ядро, яке представлено у 

вигляді стислого конспекту та пояснень певних понять, термінів, тверджень 

тощо. 

Прирозробці кожної темиважливою є візуалізація навчально-

інформаційних текстів з використанням малюнків, графіків, анімації, аудіо- чи 

відеозапису, навчальних презентацій. У такий спосіб досягається максимальне 

розвантаження екрану від одноманітної текстової інформації, що активізує 

розуміння та запам’ятовування навчального матеріалу.    

При формуванні змісту розділів електронного підручника ретельно 

підбирається контрольно-оцінний компонент кожної теми та розділу. Важливо 

подбати про його різноаспектність, адже студент повинен мати можливість 

перевірити себе як в теоретичному плані, відповівши на контрольні питання, так 

і в практичному плані, виконавши практичні завдання. 

Важливими додатковими елементами електронного підручника з 

навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Фортепіано» є 

термінологічні словники, глосарії, електронні тезауруси, енциклопедії та 

довідники з певного напрямку знань, конкретного розділу читеми. Це дозволяє 

студентам досить оперативно шукати певні поняття й терміни, значно 

розширювати власну теоретичну поінформованість. 
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Заключним структурним компонентом е-підручника є загальний список 

інформаційних джерел, на які робилися посилання в тексті. Він включає сучасні 

джерела, в яких розкриваються актуальні навчальні теми, висвітлюється їх 

інноваційне вирішення. Обов’язковим є включення різноманітних інтернет-

ресурсів, а також навчально-методичної літератури вітчизняних і зарубіжних 

педагогів.  

Відтак, електронний підручник з дисципліни «Основний музичний 

інструмент. Фортепіано» є важливим навчальним виданням та необхідним 

доповненням практично-виконавських занять зі студентами. Він дозволяє 

оптимально регулювати обсяг теоретичної інформації, уможливлює її наочну й 

інтерактивну подачу, передбачає індивідуалізацію навчання та повноту 

контролю набутих знань і практичних умінь студентів. При розробці 

електронного підручника важливо дотримуватися загально-дидактичних 

принципів та ретельно визначатися із структурою і змістовим наповненням 

розділів з метою досягнення ефективної навчальної взаємодії. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ 

ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ  БІЗНЕСУ ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став 

неочікуваним та доволі серйозним випробуванням. Для забезпечення 

повноцінного освітнього процесу на відстані, окрім технічного інструментарію, 

викладачу необхідно володіти низкою професійних та особистих 

компетентностей, які дозволять зацікавити, організувати студентів на 

початковому етапі та втримати їхню увагу аж до завершального. Дистанційне 

навчання – це виклик як для викладачів, так і для студентів.  

Ключовим завданням в організації дистанційного навчання є налагодження 

зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу. Для цього викладачі  

Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій (ЧФКБХТ) 

використовують різноманітні інструменти: можливість відправлення миттєвих 

повідомлень – сервіси Viber, Telegram, Messenger, Instagram; участь в 

обговореннях на форумах, створення оголошень, розміщення новин -  переважно 

Viber таInstagram; живе спілкування в режимі онлайн – платформа для онлайн-

конференцій Zoom; створення електронного навчального контенту (презентації 

лекційних занять в MS PowerPoint, методичні вказівки до виконання практичних 

робіт та завдання для семінарських занять у MS Word) та його розміщення в 

Google Classroom; інтерактивна дошка Jamboard; інтернет-сервіс 

мультимедійних дидактичних вправ LearningApps.  

https://learningapps.org/
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   Навчившись жити та працювати у період пандемії, освітяни частково 

перенесуть досвід змішаного навчання і на посткарантинний час. Тому що, як 

виявилось, дистанційна освіта має ряд переваг, а саме:  можливість навчатися у 

будь-який час, в будь-якому місці, у своєму темпі, в спокійній обстановці; 

можливе навчання без відриву від основної діяльності; доступність навчальних 

матеріалів; мобільність; індивідуальний підхід. 

Проте, замінити живого викладача онлайн-навчання не може. Досвід 

роботи нашого закладу освіти під час пандемії викрив і певні  недоліки 

дистанційного навчання: необхідна сильна мотивація; нестача практичних умінь 

та навиків в роботі з інформаційними технологіями; дистанційна освіта не 

розвиває соціальних навичок та soft-skills; не всі мають можливість придбати 

засоби навчання; є проблеми з ідентифікацією студента, особливо під час 

контролю знань; є перебої з Інтернетом та електропостачанням. 

Основне у дистанційному навчанні – мотивація здобувача освіти. Хто 

бажає, той шукає можливості. Є студенти, які завдяки інформаційним 

технологіям можуть поєднувати роботу та навчання. Під’єднуються до онлайн 

занять через смартфон прямо з робочого місця (з кав’ярні, офісу, або call-центру). 

Такі технології будуть актуальними і в некарантинний період як для студентів 

заочного відділення, так і для тих, хто навчається за індивідуальним графіком, 

оскільки вже працевлаштовані.  Інтернет дає змогу розширити можливості 

заочного навчання, зробити його справді повноцінним та всеохоплюючим. 

Щоб покращити сприйняття нових знань, сформувати з них «пазл» і 

втримати увагу студентів викладачі спецдисциплін, застосовують, зокрема, такі 

методи інтерактивного навчання як портфоліо та проблемне навчання. 

Портфоліо  – це спланована заздалегідь індивідуальна добірка робіт 

студента, яка пов'язує окремі аспекти вивчення дисципліни в більш повну 

картину. Так, під час вивчення дисципліни «Економіка підприємства» 

підприємство розглядається як система, єдиний функціонуючий організм. Його 

діагностика проводиться за різними економічними показниками фінансово-
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господарської діяльності, як от: випуск продукції, товарооборот, запаси, 

продуктивність праці, фондовіддача, пропускна спроможність, рівень витрат, 

рентабельність та ін. Завдання практичних робіт пов’язані між собою. Дані 

попередніх тем переходять в наступні відповідно до варіантів (окремих 

підприємств). Таким чином, кожен студент збирає портфоліо із завдань з аналізу 

і планування економічних показників «свого» підприємства. Він може 

простежити причинно-наслідкові зв’язки між різними аспектами діяльності, 

вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансові результати, скласти цілісну 

картину роботи підприємства.  

На заняттях з маркетингу ці ж самі студенти самостійно розробляють різні 

складові комплексу маркетингу (меню, фірмовий стиль, ціноутворення, реклама 

та ін.) теж в межах «свого» підприємства, перед тим прослухавши теоретичний 

курс з численними прикладами різних компаній.  

Проблемне навчання означає, що на початку онлайн-лекції розглядається 

певний кейс, ставиться проблемне завдання. Студенти висловлюють перші 

припущення щодо його вирішення. В процесі обговорення матеріалу у них 

з’являється нова інформація, потрібна для розв’язування ситуації. Таким чином, 

студенти підтягують знання для вирішення практичних проблем. І вбачають 

одразу цінність навчання у професійному житті. Такий підхід зосереджує увагу 

і покращує мотивацію, що особливо важливо для дистанційного навчання. Кейси 

з практики бізнесу підприємств успішно впроваджуються в цикли вивчення 

економічних та комерційних дисциплін. 

Вищезазначені технології дистанційного навчання направлені на 

формування таких професійних умінь як: 

1. Вирішення професійно орієнтованих та творчих завдань. До прикладу, 

практична робота з маркетингу для технологів харчування передбачає складання 

меню для обраного закладу ресторанного господарства. Це професійне та творче 

завдання потребує синтезу великої кількості інформації для вирішення питань 

стосовно цільового сегменту, стратегії позиціонування, конкурентного 
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середовища, ціноутворення, концепції закладу, порядку розміщення страв у 

меню, інгредієнтів, виходу порцій страв та інших. Дану інформацію студенти 

можуть отримати з різних джерел: попередніх лекцій, презентацій, розміщених 

у Google Classroom, з книжок, з мережі Інтернет, проводячи власні онлайн 

дослідження, в тому числі у соцмережах. Крім того, вони мають право обрати 

спосіб творчого відтворення меню у різних програмах: MS Word, Саnva, MS 

PowerPoint та ін. 

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» виконують творчі 

професійно орієнтовані завдання у вигляді презентацій з різних тем, як-от: 

«Чудернацькі податки», «Податки за часів Київської Русі», «Податкова система 

США» та ін. 

2. Пошук, опрацювання, аналіз та обмін інформацією. Технології 

дистанційного навчання дозволяють розвивати здібності швидкого отримання та 

передачі інформації, активнішого опанування сучасних інформаційних 

технологій. Так, студенти одночасно знаходяться у конференції Zoom, дивляться 

умови завдання у програмі MS Word або MS PowerPoint, виконують обчислення 

за допомогою MS Excel, та передають викладачу готові роботи у Google 

Classroom. Звісно, усе потребує відповідного технічного оснащення, а також 

компетентності в інформаційних технологіях.  

Викладачі загальноосвітніх предметів також широко використовують 

різноманітні навчальні платформи та додатки під час дистанційного навчання.  

Так, синхронні заняття з біології і екології проводяться на платформі Zoom з 

використанням спільної інтерактивної дошки Jamboard, на яку додаються 

зображення, створюються помітки, залучаються матеріали з Інтернету чи Google 

диску, співпрацюючи з усіма студентами одночасно в режимі реального часу. 

Особливо зручно, наприклад, розв’язувати таким чином біологічні задачі – з 

генетики та екології. В GoogleMeet студенти беруть участь у наукових семінарах 

та конференціях, що проводяться в форматі онлайн.  
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Асинхронні заняття проводяться у додатку GoogleClassroom з 

використанням відеоматеріалів YouTube, пошукової системи Google, освітньої 

платформи “Всеосвіта” та онлайн-школи “На урок”.  

Також дуже зручним та ефективним інструментом навчання, який активно 

використовується на заняттях з біології як у синхронному, так і в асинхронному 

режимах є LearningApps.Це Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ, 

на якому створюють різноманітні завдання та вправи із предмету, що вивчається 

студентами. При цьому інтерактивні завдання зберігаються, тому їх студенти 

також використовують в будь-який час для перевірки та закріплення своїх знань, 

маючи електронне посилання від викладача або ж отримавши код. За допомогою 

LearningAppsлегко і цікаво здійснюється контроль знань.  

Незвичним, на перший погляд, було рішення щодо організації проведення 

занять з дисципліни «Фізичне виховання». Студенти охоче підхопили хвилю 

зйомок відеороликів, яка була запропонована викладачем. Молодь дуже 

активізувалась щодо підбору та виконання комплексу вправ для розвитку сили, 

гнучкості, швидкості, витривалості, спритності та технічних прийомів з ігрових 

видів спорту. Представлені відеозвіти вони обговорювали та оцінювали на 

онлайн-конференціях. Такий формат роботи спонукав інших до активних занять 

фізичною культурою та спортом. 

Звісно, нам не вистачає справжньої живої атмосфери заняття офлайн, 

обміну думками, емоціями, несподіваних інсайтів студентів чи викладача. Але 

формат відеоконференції частково відтворює цю атмосферу, і якнайкраще 

підходить для синхронного навчання. 

Отже, майстерність викладача полягає у вмілому поєднанні усіх засобів 

дистанційної роботи з врахуванням їх доступності та ефективності. 

Досвід дистанційної роботи освітян показав, що Україні потрібно 

працювати над підготовкою вчителів, налагодженою системою дистанційної 

освіти, покращувати покриття Інтернетом та забезпеченість гаджетами, а також 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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підтримувати стартапи та організації, які створюють якісний освітній контент та 

інструменти для змішаного навчання. 

 

Список літератури 

1. Дистанційна освіта для студентів економічних спеціальностей: 

здобутки та виклики. Збірник робіт членів обласного методичного об’єднання 

викладачів фінансово-економічних дисциплін. – Чернівці, 2020.  
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Шевченко Л.П.,  

викладач професійно-теоретичної підготовки  

Торецького професійного ліцею (м. Торецьк, Донецька область) 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ  ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Науково-методична компетентність - це система педагогічних, 

психологічних, предметних знань та професійно-методичних умінь, які 

базуються на знаннях дидактичних методів. 

Сьогодні безперервно зростають можливості інформаційно-

комунікаційних технологій, тому педагогічні працівники повинні  активно 

впроваджувати їх використання  в професійній діяльності для досягнення 

педагогічно значущого результату й при цьому забезпечити  доступність для 

учнів навчальних матеріалів. 

Сучасна освіта зорієнтована на використання різних форм і методів 

організації навчального процесу під час дистанційної форми навчання, які 

допомагають розкрити зміст матеріалу та з'ясувати суть питання.При 

дистанційномунавчанні актуальними євикористання веб-сервісів в освітньому 

процесі, що дозволяє урізноманітнити навчальні заняття, навчити на практиці 

володінню хмарними технологіями, розширювати можливості 

викладання,створювати освітній електронний ресурс.  

Створений мною персональний сайт http://prometei.inf.ua/дозволяє 

організувати навчальне середовище для отримання завдань, консультацій і 

збору робіт учасників у середовищі додатків Google Диска; проводити 

взаємодію учасників навчального процесу через об’єкти Google Диска та 

зворотній зв’язок. На моєму сайті систематизовано подано наступну 

інформацію за матеріалами курсу. 

Онлайн тести. Для створення електронного ресурсу освітньої діяльності 

використовую можливості безкоштовних функціональних онлайн-сервісів: На 

http://prometei.inf.ua/
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Урок, LearningApps.org, YouTube, GoogleForms, GoogleКлас. Платформа 

«Ребус», «Генератор кросвордів». Їх використання при організації самостійної 

роботи  педагогів  створює комфортні умови для роботи в дистанційному 

форматі. 

Україномовний сервіс «На Урок» використовую для створення власних 

тестів, де в режимі онлайн здобувачі освіти мають змогу виконувати домашні 

завдання, приєднавшись за кодом, наданим викладачем або виконувати тести  

в режимі реального часу. Можливість розміщення онлайн тестів в матеріалах 

навчального курсу дозволяє отримати оцінку відразу, як тільки на питання 

буде дана відповідь.  

Онлайн-тести  є ефективним засобом для оперативної перевірки 

викладачем і здобувачем освіти  поточного рівня засвоєння навчального 

матеріалу. Зворотній зв'язок в процесі навчання є вкрай необхідною частиною 

навчального середовища, а оцінка результатів - одним з найважливіших 

процесів в навчанні.  

Зворотній зв'язок необхідний не тільки викладачеві, але й здобувачу 

освіти; одному - для розуміння навчального матеріалу, іншому - для корекції 

отриманих знань. Добре сконструйований тест надає необхідну інформацію 

викладачеві про ступінь засвоєння матеріалу учнями. За допомогою цього 

сервісу скорочується час на опитування учнів, тестування можна виконувати 

у режимі онлайн й оффлайн, і головне, такі завдання виконуються 

нестандартно  та цікаво.  

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/h
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Наступний онлайн-сервіс, який я використовую, LearningApps.org, що є 

конструктором різноманітних інтерактивних завдань із різних предметів, за 

допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій 

формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу. 

Вправу можна запозичити з будь-якого мовного середовища і переробити 

під український варіант або ж використовувати мовою оригінала.  

Кожен із ресурсів можна використати на своєму занятті, змінити під 

власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль, його 

можна зберігати у власному «кабінеті», створивши свій акаунт у даному 

онлайн-середовищі. Вправи поділяються на категорії, у  межах яких можна 

обрати кілька шаблонів і використовувати їх для самостійного створення 

завдань, у вправах можна додавати текст, зображення, звук, відео.Наприклад, 

я використовую завдання «Знайди пару», « Поділ на групи», «Вікторина», 

«Заповни пропуски», «Кросворд», «Скачки», «Доповни текст» та багато інших 

вправ. 

Гра «Перший мільйон» (аналог відомої телегри), яку також можна 

використати в середовищі, гра «Скачки». 

 

 

 

 

 

 

Особливо цікава вправа «Скачки», де хід гри зображується у вигляді 

вершників, які беруть участь у скачках (кожному гравцю відповідає певний 

вершник), грати можна з комп’ютером або декілька учнів одночасно. Після 

кожної відповіді положення вершників змінюється в залежності від 

правильності і швидкості відповідей. 

Гра «Знайди правильну відповідь», вправа «Заповніть пропуски»  
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Вправа «Знайди пару» 

Завдання передбачає з’єднання відповідних зображень та їх описів 

перетягуванням за допомогою лівої кнопки миші. 

Можна задавати режими виконання завдань: або при правильній відповіді 

пари отримують зелене обрамлення і залишаються на екрані, або зникають. 

Неправильні варіанти обрамляються червоним кольором. 

При потребі фрагменти можна роз’єднати, клацнувши мишою на межі 

з’єднання.Вправа «Введення тексту» 

 

 

 

 

 

 

Сервіс YouTube використовую для створення відеоуроків івідеозавдань. 

 

 

 

 

 

 

Платформа «Ребус», «Генератор кросвордів» дозволяє самостійно 

створювати цікаві ребуси, кросворди або використовувати  бібліотеку сервісу 
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з матеріалами. Запропоновані сервіси виконують роль механізму адаптації 

педагога до змін, які відбуваються та одночасно є засобом оновлення способів 

організації навчальної діяльності в е-середовищі  та дозволяють створювати та 

розміщувати на власному е-ресурсі  візуальний навчальний контент. 

Прикладом таких робіт є створені мною електронні посібники: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, у нашому навчальному закладі ми 

використовуємоGoogleКлас – безкоштовнийдодаток для навчальних закладів, 

метою якого є спростити створення, поширення і класифікацію завдань, 

прискорити обмін файлами між викладачами та учнями, що надає змогу 

відстежувати   онлайн- роботу учнів.Реєструватись окремо не потрібно, 

достатньо мати поштову скриньку  на Gmail. Один з найпростіших і зручних 

сервісів – GoogleForms, який дозволяє створити онлайн-тестування за 

допомогою GoogleForms і автоматично перевірити його результати.  

 

 

 

 

 

Я вважаю, що новітні тенденції системи освіти на засадах інформаційних 

технологій, сприяє створенню та функціонуванню належного інформаційно-

https://classroom.google.com/u/0/h
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освітнього середовища, що якісно впливає на освітній процес усіх суб’єктів 

освітнього простору та на їх відносини в освітній системі.  

Отже, освітнє середовище  є засобом адаптації педагога до стрімкого 

збільшення потоків інформації в сучасному суспільстві та організації 

різноманітних  видів діяльності, що сприяє розвитку діалогічності мислення, 

здатності педагогів до інформаційної взаємодії, толерантності в сприйнятті 

інформації. 

 

 



 

549 
 

 

Наукове видання 

 

 

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 

Матеріали 

Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією 

(20 травня 2021 року, м. Біла Церква) 

 

Електронне видання 

 

 

Наукова редакція, упорядкування 

Єрмоленко Андрій Борисович 

Кулішов Володимир Серігйович 

Шевчук Світлана Степанівна 

 

 

Видавець: ФОП Мокшанов В. В.  

Адреса редакції:  

Україна, 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, оф. 257.  

моб.: (050) 362-8-007, bookpro.in.ua@gmail.com  

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного   

реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції  

серія ДК № 5288 від 01.02.2017 р  

Підписано до друку 30.09.2021.  

 Гарнітура Таймс.  Замовлення № 2025. 


