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МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ

УДК 377.124.8:005

Інтеграція України в Європейський освітній простір актуалізувала проблему професійної підготовки кваліфікованих, ком-
петентних, конкурентоспроможних фахівців, які здатні швидко сприймати й обробляти великі обсяги інформації, по-
стійно оновлювати власні знання та підвищувати рівень своєї компетентності.
Зростання попиту на фахівців високого рівня кваліфікації вимагає постійного пошуку ефективних шляхів оптимізації 
підходів і методів їхньої професійної підготовки. Тому нині посилена увага приділяється змісту викладання навчальних 
дисциплін шляхом використання сучасного комплексного методичного супроводу освітнього процесу у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти. 
Зміст статті висвітлює методику розроблення сучасного науково-методичного супроводу професійної підготовки фахів-
ців на засадах комплексного підходу, розкриває його сутність, мету і функції щодо реалізації освітнього процесу у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, формулює методичні рекомендації з розроблення паспорту комплексного мето-
дичного забезпечення навчального предмету (професії). У статті визначено дидактичні засоби професійної підготовки та 
проаналізовано критерії їх вибору. 
Ключові слова: науково-методичний супровід; комплексне методичне забезпечення; комплексний підхід; паспорт ком-
плексного методичного забезпечення; дидактичні засоби навчання; критерії відбору засобів навчання
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Актуальність проблеми. Освіта, як один із найваж-
ливіших складників суспільства, з одного боку, залежить 
від процесів, що відбуваються в ньому, а тому повинна 
швидко реагувати та відповідати стану науково-технічного 
прогресу, тенденціям розвитку економічної сфери країни. 
З іншого боку, освіта безумовно, впливає на всі процеси і 
сторони життя суспільства, оскільки готує фахівців для різ-
них галузей, розвиває особистість здобувачів освіти, фор-
мує їх певні соціальні та життєві погляди. Тому особливої 
уваги заслуговує сучасний стан, перспективи та проблеми 
впровадження інновацій в освіту нашої країні,  готовність 
педагогічної спільноти сприйняти ці інновації й реалізува-
ти їх у своїй професійній діяльності.

Досягнення нової якості і результативності професій-
ної освіти, забезпечення її випереджувального розвитку, 
спрямованого на максимальне задоволення освітніх по-
треб здобувачів професійної освіти та вітчизняної еконо-
міки у компетентних робітниках відповідно до вимог робо-
тодавців можливе за умов [2]:

– розроблення за участю роботодавців державних про-
фесійних освітніх стандартів нового покоління;

– розроблення сучасних засобів навчання шляхом вико-
ристання сучасних освітніх технологій, зокрема, мереже-
вих систем і цифрових технологій; 

– розроблення і впровадження кваліфікаційних де-
скрипторів, що базуються на результатах навчання і відоб-
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ражених у рівнях компетентностей за Національною Рам-
кою Кваліфікацій;

– розроблення критеріальних показників для оціню-
вання ефективності професійної підготовки і моніторин-
гу якості надання освітніх послуг у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти;

– оновлення матеріально-технічної бази закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, що є од-
ним із головних чинників підвищення якості освітнього  
процесу;

– оновлення системи науково-методичного забезпечен-
ня професійно-технічної освіти, спрямування педагогічної 
науки на запити сучасного суспільства, підвищення її ролі 
у підтриманні та експертизі освітніх інновацій, у забезпе-
ченні неперервності процесів оновлення.

В умовах модернізації професійної освіти України  про-
фесійний розвиток педагога закладу професійної (профе-
сійно-технічної) освіти становить складний багаторівневий 
процес, що включає становлення кваліфікованого спеціа-
ліста, який проходить певні періоди, зокрема професійної 
адаптації, набуття емпіричного досвіду, формування й удо-
сконалення педагогічного професіоналізму, творчого са-
мовираження і самореалізації, педагогічної майстерності. 
Інноваційною технологією для неперервного професійно-
го розвитку всіх учасників освітнього процесу в сучасних 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти є тех-
нологія науково-методичного супроводу.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Поняття 
«науково-методичний супровід професійного розвитку 
фахівців» походить із термінологічного ланцюга таких по-
нять: «забезпечення», «супроводження», «підтримка», «су-
провід», «постачання». 

Проблемам науково-методичного супроводу освітньо-
го процесу в умовах післядипломної педагогічної освіти 
присвячені праці науковців В. Сидоренко, О. Савченко,  
І. Ніколаєску, О. Часнікової та ін. [7], які інтерпретують пе-
дагогічну технологію науково-методичного супроводу як 
педагогічну систему, що гарантує досягнення певної мети 
через чітко визначену послідовність дій, змісту, методів, 
спроєктованих на розв’язання проміжних цілей і наперед 
визначений кінцевий результат, забезпечує максимальну 
активність слухачів в освітньому процесі, відповідає ін-
тересам і запитам на знання. Зокрема, технологія науко-
во-методичного супроводу представлена О. Буйдіною [1] 
як практика інтеграції цифрових технологій із предметами 
освітньої галузі «Технології» та досягненнями в інтеграції 
змісту природничо-наукової освіти. 

Питання методичного та науково-методичного супро-
воду професійної діяльності педагога були розглянуті та 
проаналізовані науковцями В. Диваком, Б. Вульфовою,  
І. Жорносеком, О. Казаковою, Н. Протасовою, які розгляда-
ли сутність методичного, науково-методичного супрово-
ду як [4]:

– певну послідовність дій, які мають забезпечити конк-
ретний результат освіти;

– неперервний процес професійної взаємодії суб’єктів 
педагогічної діяльності з метою розроблення, обґрунту-
вання, практичного впровадження, апробації інновацій-
них підходів до вирішення актуальних проблем освіти;

– професійно-педагогічну взаємодію суб’єктів освітньої 
діяльності, необхідними умовами якої є добровільність і 
партнерство, визначальними ознаками – особистісний і 
професійний розвиток керівників і учасників освітнього 
процесу, а результатом – якісно новий рівень освіти 

Науково-методичний супровід забезпечує фасилітатив-
ну підтримку професійно-фахового та інтелектуально-осо-
бистісного розвитку всіх учасників освітнього процесу, 
їхньої творчої ініціативи, максимально індивідуалізує нав-
чання, допомагає кожному суб’єкту досягти високого рів-
ня професійної майстерності.

Реформування професійної освіти у контексті глобалі-
зації та євроінтеграції, проблеми і завдання підготовки 
висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітни-
ків висувають нові вимоги до вітчизняних педагогічних 
працівників професійної школи. Ефективне здійснення 
навчально-організаційної та методичної видів діяльності у 
вітчизняних закладах  професійної (професійно-технічної) 
освіти потребує від педагогів сучасних знань щодо проєк-
тування, планування і створення сучасного наукового ме-
тодичного супроводу підготовки кваліфікованих фахівців 
відповідно до запитів сучасного ринку праці.

Мета і завдання статті: розкриття сутності, принци-
пів і функцій технології науково-методичного супроводу 
освітнього процесу у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти; аналіз структури комплексного мето-
дичного забезпечення професійної підготовки у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти і розкриття 
взаємозв’язку його структурних складників; висвітлення 
методики розроблення паспорту комплексного методич-
ного забезпечення навчальної дисципліни (професії); ана-
ліз критеріїв вибору дидактичних засобів професійного 
навчання.

Викладення основного матеріалу. Під науково-ме-
тодичним супроводом необхідно розуміти педагогічну 
технологію, що полягає у створенні мережевого диферен-
ційованого акмеологічного освітнього простору, де відбу-
вається професійна взаємодія рівноправних партнерів на 
принципах людиноцентризму, гуманізму, фасилітативно-
сті, індивідуалізації, відбувається неперервний професій-
ний розвиток педагогічних працівників за індивідуальни-
ми освітніми траєкторіями [5].

Розбудова цілісної системи науково-методичного супро-
воду має ґрунтуватися на засадах науковості, прогностич-
ності, гнучкості, мобільності, випереджувального характе-
ру науково-методичного обслуговування, неперервності, 
менеджменту й маркетингу. За врахування зазначених 
принципів процес професійного розвитку фахівців стає 
взаємодією рівноправних партнерів, творчою лаборато-
рією спільних пошуків і впровадження освітніх інновацій у 
систему професійно-педагогічної діяльності.
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Принципи технології науково-методичного супроводу 
[6]: 

– демократичність – можливість урахування різних 
підходів, точок зору, колегіальність у прийнятті певного 
рішення; 

– ситуація вибору – створення декількох варіантів про-
грам, моделей діяльності, технологій, які забезпечують пе-
редумови для свідомого вибору; 

– самореалізація – розкриття особистісного потенціалу 
кожного учасника педагогічного процесу; 

– співтворчість – спільна діяльність суб’єктів, які праг-
нуть досягти нових кількісних і якісних результатів. 

Серед функцій науково-методичного супроводу профе-
сійної підготовки кваліфікованих фахівців треба визначити 
такі: навчальну, консультативну, адаптаційну, коригуваль-
ну, рефлексійну, експертну (оцінюючу) тощо. 

Особливостями технології науково-методичного су-
проводу є її інноваційність, проєктованість, цілісність,  
поетапність, системність, демократичність, варіативність, 
адресність тощо. Векторність і адресна спрямованість  
науково-методичного супроводу професійного розвитку 
моделюється залежно від індивідуальних запитів, потреб, 
мотиваційних детермінантів педагога, його професійних 
можливостей, сформованого рівня педагогічної майстер-
ності, компетентнісного досвіду (соціального, професійно-
го й особистісного).

Складники науково-методичного супроводу [3; 4]:
– Предметно-методичний складник – спрямований на 

надання педагогу професійної школи адресної допомоги 
в організації освітнього процесу відповідно до вимог тієї 
чи іншої освітньої галузі Державного стандарту. Її завдання 
– здійснювати методичну допомогу в організації освітньо-
го процесу від вибору освітніх технологій, форм, методів 
і засобів навчання до вибору типів і видів занять, форму-
вання їхньої структури, наповнення методики викладання 
предмету новітніми досягненнями у сфері використання 
освітніх, цифрових, виробничих технологій, застосування 
в роботі електронних підручників і посібників, організація 
позааудиторної діяльності, спрямованої на формування 
комплексу предметних компетентностей тощо.

– Інформаційно-комунікаційний та технологічний склад-
ники пов’язані із розвитком інформаційної компетентності 
всіх учасників освітнього процесу і забезпечують інфор-
маційну підтримку професійного розвитку фахівців шля-
хом створення єдиної інформаційно-технологічної інф-
раструктури, включаючи освітянську телекомунікаційну 
мережу, освітні сайти, навчальні освітні портали, інформа-
ційні бази даних, електронні каталоги, вебресурси тощо. 
Означені складники визначають умови створення інфор-
маційно-освітнього середовища як платформи для реалі-
зації й практичного використання науково-методичного 
супроводу, регулюють розміщення ресурсів та ознайом-
лення з ними педагогів і здобувачів професійної освіти, за-
безпечують використання інтерактивних засобів доступу 
до освітнього контенту, визначають особливості реалізації 

педагогічного спілкування на основі розробленої плат-
форми, організації дистанційного навчання.

– Експертний складник науково-методичного супро-
воду спрямований на експертизу й апробацію навчаль-
но-методичного забезпечення освітнього процесу, зок-
рема підручників, навчальних (навчально-методичних, 
практико зорієнтованих тощо) посібників, методичних 
матеріалів, авторських навчальних програм тощо, а також 
якості й продуктивності розробленого методичного про-
дукту (професійних навчально-методичних проєктів, кей-
сів, портфоліо тощо.

Комплексне методичне забезпечення (КМЗ) як варіант 
реалізації науково-методичного супроводу освітнього 
процесу у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти – це розроблення і створення оптимальної системи 
навчально-методичної документації та засобів навчання, 
необхідних для повної і якісної професійної підготовки від-
повідно до вимог Державного стандарту ПТО у межах ро-
бочої навчальної програми курсу [10]. 

Основна функція комплексного методичного забезпечен-
ня – керування процесом засвоєння учнями (студентами, 
слухачами) змісту професійної освіти. Поряд з основною 
виділяють додаткові дидактичні функції, що доповнюють 
основну, зокрема: інформаційну, системоутворювальну, 
функцію закріплення й самоконтролю, самоосвітню, ін-
терактивну, координаційну, розвивально-виховну, оціню-
вальну. Оцінювальна функція, у свою чергу, передбачає: 
розкриття у текстах комплексного методичного забез-
печення цінності того, що вивчається; розроблення конт-
рольних (перевірочних) завдань і критерії їх оцінювання.

Комплексний підхід до методичного забезпечення про-
цесу професійної підготовки вимагає, щоб усі його струк-
турні складники в комплексі забезпечували освітню діяль-
ність майстра педагога і навчальну пізнавальну діяльність 
учнів на всіх етапах освітнього процесу: проєктування, 
планування й організація навчання і виховання; форму-
вання, закріплення, вдосконалення і систематизації пев-
ного рівня навчальних досягнень здобувачів професійної 
освіти та їхнього контролю та оцінювання; позааудиторна 
навчальна діяльність учнів (студентів, слухачів).

Із метою підвищення ефективності навчально-виробни-
чому процесу проєктується система комплексного мето-
дичного забезпечення навчальних предметів (професій) 
шляхом розроблення його переліку, який називають пас-
портом КМЗ. Він має наступну структуру [там само]:

1. Законодавчо-правова і нормативна документація (За-
кон «Про освіту», Закон «Про професійно-технічну освіту», 
Державний стандарт ПТО, Положення «Про організацію 
навчально-виробничого процесу у ПТНЗ» тощо).

2. Навчально-методична документація: робочі навчаль-
ні плани і програми, поурочно-тематичні плани, перелік 
навчально-виробничих робіт і вправ, плани аудиторних 
занять, завдання діагностичного контролю, матеріали для 
проведення моніторингових досліджень якості професій-
ної підготовки тощо.
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3. Паспорт навчального кабінету, лабораторії, майстер-
ні (план-схема нормативного розташування робочих місць 
учнів, педагога та матеріально-технічного оснащення, ін-
струкції з охорони праці, електро- і пожежобезпеки, сані-
тарно-гігієнічні норми). 

4. Дидактичне забезпечення для учнів (студентів, слу-
хачів): навчальна та довідкова інформація (друкований та 
електронний варіанти), навчально-технічна документація 
на роботи і вироби, роздатковий матеріал, технічні засо-
би навчання, завдання для самостійної роботи учнів, тести 
контролю, макети, моделі, муляжі тощо.

5. Матеріально-технічне забезпечення: обладнання та 
пристосування, інструменти, матеріали (сировина) для 
відповідної навчального предмету чи професії (спеціаль-
ності).

6. Документація позааудиторної діяльності педагога: 
графіки консультацій; матеріали роботи предметних гурт-
ків; матеріали проведення конкурсів, олімпіад, предмет-
них тижні, професійних свят; творчі роботи учнів (студен-
тів, слухачів) тощо.

7. Науково-методичне забезпечення для педагога: автор-
ські методичні розробки, тематичні папки дидактичних ма-
теріалів, матеріали самоосвіти, матеріали перспективного 
педагогічного досвіду тощо.

Отже, паспорт КМЗ у сучасному закладі професійної 
(професійно-технічної) освіти – це документ, у якому зафік-
сована нормативно-правова і законодавча документація, 
документи планування процесів професійно-теоретичної 
та професійно-практичної підготовки, оптимальний набір 
дидактичних і матеріально-технічних засобів навчання, 
необхідних для повного та якісного викладання і вивчення 
всіх вузлових питань тем робочих програм, методичні ма-
теріали для підвищення рівня професійної компетентності 
педагога.

Можливості паспорту КМЗ:
– проєктувати і планувати освітній процес у закладах 

професійної освіти;
– визначати номенклатуру, стислу характеристику, опти-

мальну кількість та якість основних дидактичних засобів, 
необхідних для їхнього ефективного застосування в про-
цесі професійної підготовки;

– проводити моніторинг забезпеченості освітнього про-
цесу та його відповідності запитам стейкхолдерів;

– організувати системну методичну діяльність педагогів 
із розроблення та удосконалення сучасного науково-ме-
тодичного супроводу професійної підготовки здобувачів 
освіти як у професійних навчальних закладах, так і в умо-
вах сучасного підприємства. 

Основу комплексного методичного забезпечення сучас-
них закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
складають засоби навчання. 

Під засобами навчання розуміється сукупність предме-
тів (об’єктів) матеріально-технічного оснащення закладу 
освіти, матеріально-технічного та дидактичного забезпе-
чення навчальних дисциплін (професій), призначених для 

передавання та засвоєння навчальної інформації, форму-
вання практичних умінь і навичок, ефективного керування 
педагогом навчально-виробничою діяльністю учнів. 

Засоби навчання в широкому розумінні – це весь комп-
лекс матеріальних засобів педагогічної праці, що сприяє 
оснащенню освітнього процесу з метою його вдоскона-
лення, підвищення ефективності й якості підготовки здо-
бувачів освіти. Їх наявність та якість є важливим чинником 
створення оптимальних умов для здійснення освітнього 
процесу у закладі освіти. 

Засоби навчання у вузькому розумінні включають зна-
ряддя педагогічної діяльності або так зване «навчальне 
знаряддя», що придатне для використання під час прове-
дення всіх форм аудиторних і позааудиторних занять і ви-
конує специфічні дидактичні функції, зокрема, забезпечує 
цілеспрямовану взаємодію тих, хто навчається, й тих, хто 
навчає [8].

Незалежно від навчальної дисципліни чи професії (спе-
ціальності), які вивчаються, всі дидактичні засоби навчан-
ня (засоби наочності) у закладах професійної (професій-
но-технічної) освіти можна розділити на такі різновиди: 

– друковані (підручники, довідники, навчальні плакати, 
картки, збірники задач і вправ, інструкції, інструкційно-
технологічні карти та контрольовані програми);

– звукові (аудіо-інформація, система сигналів тощо); 
– екранні (відеозаписи, кінофільми, транспаранти, пре-

зентації); 
– об’ємні (натуральні зразки, моделі, макети і муляжі, що 

відповідають вимогам, які пред’являються до демонстра-
ційного обладнання).

Дидактичні засоби навчання розширюють межі досвіду 
і спостережень учнів (студентів, слухачів), краще доно-
сять сутність досліджуваних явищ, допомагають виділити  
основні поняття і показати взаємозв’язок між ними,   
відкривають можливості для глибшого розуміння профе-
сійної підготовки у її взаємозв’язку із майбутньою профе-
сійної діяльністю й життєвою позицією у соціумі. 

Володіючи високим ступенем наочності, засоби навчан-
ня дають можливість організовувати передавання інфор-
мації на такому рівні, який був би доступний для даної 
категорії учнів, а постійний оперативний контроль у про-
цесі викладу дозволяє об’єктивно судити про її доступ-
ність. Підбір і застосування наочності має здійснюватися 
комплексно, з урахуванням основних характеристик і ком-
понентів освітнього процесу. Комплексність у методич-
ному забезпеченні освітнього процесу передбачає відбір 
відповідних засобів навчання з урахуванням їхніх дидак-
тичних функцій для навчальних ситуацій.

Мета застосування матеріально-технічного забез-
печення предмету, професії – формування в учнів, слу-
хачів системи професійних практичних умінь і навичок 
кваліфікованого робітника у межах відповідної професії, 
спеціальності. До матеріально-технічного забезпечення 
відносять: обладнання та пристосування, інструменти, ма-
теріали (сировину).
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Нині матеріально-технічне забезпечення закладів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти – гостра пробле-
ма. Існуюча навчально-матеріальна база училищ фізично і 
морально застаріла, що в окремих випадках абсолютно не 
відповідає сучасному стану виробництва (сфери послуг). 
У виробничому процесі багатьох закладів майже відсутнє 
сучасне обладнання, техніка, інструментарій і матеріали, а 
професійно-практична підготовка в умовах закладів про-
фесійної освіти здійснюється за застарілими виробничими 
технологіями. Проте останнім часом проблема матеріаль-
но-технічного забезпечення закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти частково вирішується шляхом 
створення центрів професійно-технічної освіти з упровад-
женням інноваційних технологій і впровадження елемен-
тів дуальної форми у професійну підготовку кваліфікова-
них робітників.

Основними критеріями відбору засобів навчання є [там 
само]:

– відповідність дидактичним принципам професійного 
навчання;

– висока ефективність при вирішенні навчально-вироб-
ничих завдань;

– забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів 
(студентів, слухачів);

– оптимізація освітнього процесу за конкретних умов й 
обставин;

– стимулювання використання сучасних методів і органі-
заційних форм навчання;

– відповідність сучасному розвитку техніки та технології 
у відповідній галузі виробництва (сфери послуг);

– сприяння диференціації та індивідуалізації навчання;
– безпека та надійність в експлуатації;
– швидкість та простота у підготовці до використання;
– раціональність пристосування до діяльності педагога і 

учнів (студентів, слухачів).
Засоби, що входять до комплексного методичного за-

безпечення, повинні доповнювати один одного, не дуб-
люючи змісту. Педагогічна ефективність засобів навчан-
ня залежить не стільки від їхньої кількості, скільки від їх 
взаємозв’язку з компонентами методичної системи нав-
чання та раціональності їх використання.

Вибір елементів комплексу залежить, перш за все, від 
змісту навчального матеріалу, мети і завдань занять, нав-
чальних можливостей учнів, можливості та необхідності 
їх використання на уроці. Правильний вибір комплексу 
засобів навчання означає раціональне співвідношення об-
разної та абстрактної наочності між собою та навчальною 
інформацією, врахування організаційних форм і методів, 
які застосовуються на уроці, та етапів навчання.

Висновки. Отже, технологію науково-методичного су-
проводу і, зокрема, методику створення комплексного ме-
тодичного супроводу професійної підготовки у сучасних 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти треба 
обґрунтовувати як найдієвішу методику для неперервного 
професійного розвитку кваліфікованих фахівців, що доз-

воляє створити мережевий диференційований освітній 
простір з ознаками векторності, цілісності, інтерактив-
ності, інноваційності й адресної спрямованості освітніх 
послуг, у якому збільшуються можливості включення до 
процесу професійного розвитку здобувачів освіти з макси-
мальною самореалізацією і саморозвитком, підвищується 
прояв цілеспрямованої творчої активності та професійної 
ініціативи.

Науково-методичний супровід закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти має потужний потенціал для 
формування компетентності учнів (студентів, слухачів), 
оскільки надає необмежені можливості пошуку необхідної 
навчальної інформації для виконання самостійної роботи, 
підготовки до семінарів, доповідей, написання рефератів, 
дипломних робіт і творчих проєктів, отже, формує вміння 
працювати, аналізувати та оцінювати інформацію.

Саме через зміни у діяльності педагога з орієнтацією на 
освітню інноватику та його готовність до реалізації особи-
стого творчого потенціалу можна домогтися якісних змін в 
освітньому процесі закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти, наблизити результати їхньої діяльності до 
стандартів європейського освітнього простору [9].

Перспективами подальшого вдосконалення моделі 
комплексного методичного супроводу професійної підго-
товки кваліфікованих фахівців у закладах професійної (про-
фесійно-технічної) підготовки та в умовах підприємства є її 
максимальна адаптація до дистанційної форми навчання, 
яка стає однією із основних форм професійної підготовки 
через введення в державі з березня 2020 року всеукраїн-
ського карантину у зв’язку із пандемією COVID-19, який діє 
і донині. За цих умов постала необхідність забезпечити всіх 
учасників освітнього процесу інформаційно-методичною 
підтримкою шляхом створення єдиної інформаційно-тех-
нологічної інфраструктури, включаючи освітянську теле-
комунікаційну мережу, освітні сайти, інформаційні бази 
даних, освітні портали, вебресурси тощо. Практика реалі-
зації дистанційної форми у професійній підготовці показа-
ла, що саме за умов використання всіх складників функцій 
сучасної моделі комплексного методичного супроводу 
стає можливим ефективно і якісно проводити аудиторні 
заняття в режимі онлайн, науково-практичні семінари і 
конференції, організовувати самостійну роботу здобува-
чів професійної освіти на форумах й у чаті, їхню пошуково-
експериментальну діяльність. 
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