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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

О.В. Павліченко, Ю.В. Лосєва. 

Проєктна діяльність на занят-

тях з іноземної мови за профе-

сійним спрямуванням. У статті 

висвітлюється питання актуально-

сті проєктної діяльності при опа-

нуванні іноземною мовою; розг-

лядається використання даної ме-

тодики в практиці навчання дис-

ципліни «Іноземна мова за профе-

сійним спрямуванням» майбутніх 

фахівців з механіки.  

O.V. Pavlichenko, Yu.V. Loseva 

Project activity during foreign 

language classes by professional 

direction. This article highlights the 

importance of project activity in 

mastering a foreign language by 

professional direction, and examines 

the use of project method in the 

practice of teaching the discipline 

"Foreign language by professional 

direction" of future specialists in 

mechanic 

Вступ. Українська система освіти на сучасному етапі роз-

витку ставить завдання ввійти в Європейський освітній та науко-

вий простір, вийти на міжнародні стандарти, що зумовлює необ-

хідність поєднання науково-дослідної та навчальної діяльності 

студентів. А це, в свою чергу, вимагає від навчальних закладів 

оновлення змісту освіти та форм організації навчально-виховного 

процесу, впровадження інноваційних методів та засобів навчання 

здобувачів освіти при підготовці їх до самостійної діяльності. 

Одним із методів, який суттєво збагачує навчальний про-

цес, є метод навчальних проєктів. Його використання, особливо у 

технічних закладах освіти, змінює традиційний підхід до вивчення 

іноземної мови за професійним спрямуванням. Освітньою (освіт-

ньо-професійною) програмою підготовки майбутніх фахівців з ме-

ханіки передбачено формування у них таких компетентностей під 

час вивчення іноземної мови: знання іншої мови (мов) і здатність 
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спілкуватися іншою мовою; здатність працювати у міжнародному 

контексті; здатність працювати в команді; навички особистісної 

взаємодії; креативність; здатність до системного мислення [3].  

А програмним результатом навчання є оволодіння навич-

ками усної та письмової професійної комунікації державною та 

іноземною мовами, навичками самостійної роботи; демонстрація 

критичного, креативного, самокритичного мислення. На нашу ду-

мку найкращим способом для реалізації цих задач є саме викорис-

тання проектної діяльності . 

Проєктні технології спрямовані на стимулювання інтересу 

студентів  до нових знань та поглиблення вже набутих на заняттях 

за обраним фахом, розвиток навичок через розв’язання проблем. 

Спрямування сучасної освіти на профільне навчання робить знан-

ня і застосування методу проектів надзвичайно актуальним. На 

сьогоднішній день впровадження методу проєктів у навчанні є не 

тільки дань модному напряму освіти, а нагальною потребою того 

викладача, який намагається забезпечити розвиток студента, май-

бутнього фахівця, як цілісної особистості. 

Матеріал узагальненого досвіду. У загальному розумінні 

проєктування (від лат. projectus – кинутий уперед) означає «тісно 

пов’язану з наукою та інженерією діяльність зі створення проєкту, 

розроблення образу майбутнього уявного продукту». Як відомо, 

більшість продуктів людської праці виготовляється на основі їх 

попереднього проєктування. У такому контексті поняття “проєк-

тування” – це процес створення проєкту, тобто прототипу, прооб-

разу прогнозованого об’єкта, стану, що передують втіленню заду-

маного в реальний продукт [5]. 

Вважають, що проєктне навчання було започатковане у 

XVI столітті. Термін «проєкт» у власній практиці почали викорис-

товувати техніки та архітектори, намагаючись зробити свою діяль-

ність професійною. У XVIII столітті в Європі метод проектів набув 

поширення у вищих технічних і промислових школах Франції, Ні-

меччини, Австрії та Швейцарії. У середині XIX століття в техніч-

них вишах США інженери почали розглядати проєкт, як інстру-

мент для здобуття знань і навичок під час практичної діяльності. 

На початку XX ст. у м. Далтон (США) педагог Елен Паркхерст 

запропонувала лабораторний план організації занять: учителі ви-

давали письмове завдання кожному учню, уроки скасовувались. 
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На сучасному етапі розвитку освіти проєктна методика детально 

досліджується як зарубіжними, так і вітчизняними авторами 

(І.Л. Бім, І.А. Зимня, О.М. Моїсеєва, Е.С. Полат, Т.Е. Сахарова, 

І. Чечель, Л. Фрід-Бут, T. Хатчінсон, Д. Філіпс та ін.) [4]. 

Запровадження методу проєктів на заняттях з іноземної 

мови є актуальним. У процесі проєктування студенти міркують, 

дискутують, сперечаються – відбувається дослідницька робота, 

спрямована на самостійний пошук. Програма з іноземної мови пе-

редбачає інтенсивну роботу студентів по оволодінню професійною 

лексикою. З використанням методу проєктів легко опрацьовувати 

теми щодо будови автомобіля, систем автомобіля, роботи на стан-

ції техобслуговування і взагалі життєвих ситуацій в дорозі. Також 

для вивчення та заповнення технічної документації під час техніч-

ного обслуговування та ремонту автомобіля, написання різного 

виду листів до постачальників запчастин, автоцентрів та автоком-

паній. Оцінювати студентські роботи слід за критеріями, визначе-

ними чинною програмою з іноземної мови. 

Виконати проєкт – це не тільки зібрати матеріал, необхідну 

інформацію згідно з темою, але й застосувати здобуті знання на 

практиці, наприклад: провести екскурсію по автомайстерні, ство-

рити презентацію необхідної тематики (наприклад “Europian 

automobile companies”, “The demand for auto mechanics”) або конк-

ретний виріб, оформити стенди (наприклад “Parts of engine”), аль-

боми (наприклад, “The famous racers”), підготувати відеоролик або 

фотоматеріали (наприклад, “The history of mechanical department of 

Kherson Polytechnical college ONPU”), залучити батьків, соціаль-

них партнерів, організувати зустрічі з представниками професій, 

підготувати захід (конференцію, круглий стіл тощо), зробити кон-

кретну практичну справу. 

Розглянемо деякі види проєктів у практичному викорис-

танні. 

Одні з цікавих проєктів, які з задоволенням виконують сту-

денти старших курсів – це творчі проєкти. Як зазначалося вище, 

творчі проєкти зазвичай не мають чітко продуманої структури, 

вона розвивається, підпорядковуючись інтересам учасників проєк-

ту. У нх немає детально проробленої структури спільної діяльнос-

ті. Структура намічається і потім розвивається для отримання кін-

цевого результату, який відповідає інтересам учасників проєкту. 
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Доцільно обговорити на початку в якій формі будуть представлені 

результати, наприклад: відеоролик, репортаж, дизайн, рубрика фа-

хової газети , і т.д. 

Для виконання творчого проєкту студентам ІІІ курсу було 

запропоновано створити власну станцію техобслуговування, вико-

ристовуючи набуті знання за фахом та на заняттях з іноземної мо-

ви. Було створено дві робочі групи і розподілено завдання. Для 

роботи над проєктом біли рекомендовані наступні етапи. 

Підготовчий етап творчого проєкту: 

Обговоривши питання майбутньої  трудової діяльності, ми 

дійшли до згоди, що ідея відкрити власне СТО є дуже цікавою і 

нагальною, тому тема творчого проєкту була визначена як : 

“The project of а car service station” 

Мотив вибору такого завдання був зумовлений тим, що 

зростання парку автомобілів потребує зростання ринку автосерві-

сів і в свою чергу появу робочих місць для автомеханіків.  

За допомогою викладача було розроблено план роботи для 

реалізації творчого проєкту, але кожна група могла вносити власні 

корективи, виходячи з того, яку станцію вони хочуть створити, для 

якого транспорту і в якій місцевості. 

The plan. 

1. What kind of service station it must be. 

2. Where can it be situated: rural or urban area. 

3. Initial data for the technological calculation and design of 

the service station. 

4. Calculation of the number of workers. 

5. Calculation of the area of station. 

6. What equipment and stands can be chosen. 

7. Means of protection and life safety features. 

В допомогу студентам була створена таблиця 1 зі списком 

необхідного обладнання англійською, яка стала в пригоді під час 

виконання проєкту. 

На заняттях за спеціальністю студенти оволоділи потріб-

ними знаннями і тому труднощі у цьому питанні на заваді не ста-

ли. 
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Таблиця 1 – Список обладнання для СТО 

1.Car service lift 14 Engine crane 27 Crankshaft pulleys 

2.Car washer. 15.Hydrolic trolley 

jack 

28 Transmission jack 

3 High pressure 

cleaner. 

16.Waste oil drainer 29 Two wheeler gar-

age equipment 

4.Air compressor. 17 Tyre inflator 30 Rim straightening 

machine  

5.3D wheel align-

ment. 

18 Bearing puller 31 Engine stand 

6.Tyre changer. 19  Four post lift 32 Car ramp 

7.Injector cleaner. 20Wheel spanner 33 Tyre tools 

8.Engine scanner. 21 Garage tools 34 Automotive repair 

tools 

9.Mechanic creeper 22 Pump test bench 35 Spark plug tools 

10.Gear box trolley 23 Oil filter wrench 36 Tyre pressure mon-

itoring system 

11 Wheel balancer 

machine 

24 Piston ring ex-

pander 

37 Windshield remov-

al tool kit 

12 Single post wash-

ing lift 

25 Fine boring ma-

chine 

38 Slack adjuster 

13 Extension bars 26 Motorcycle  lift  39 Jack accessories  

Етап планування (Конструкторський етап). 

Для збору і обробки необхідної для реалізації проєкту ін-

формації, студенти ознайомилися з різними джерелами одержання 

потрібних знань. 

Розробивши відповідну конструкторсько-технологічну до-

кументацию (карту), обрали обладнання та стенди. Представлення 

результатів може бути у різних формах: текстовий опис результа-

тів, діаграми, презентації, фотографії , аудіо- або відео-запис спо-

стережень або етапів створення виробу; створення кресленика; 

Разом з викладачем були встановлені критерії оцінки кін-

цевого результату і процесу роботи, а саме: 

- креативність (creativity) 

- кількість і правильність вибору обладнання(quantity and 

accuracy of equipment choosing) 
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- обгрунтованість вибору кількості робітників (validity of 

choosing the number of workers) 

- наявність засобів безпеки (availability of security measures) 

- спосіб представлення проєкту (way of projet presentation) 

У процесі роботи кожен студент визначається з певними 

обов’язками, які він повинен виконувати для досягнення спільної 

мети. Хочеться відмітити, що всі учасники проєкту відносились 

відповідально до своїх завдань, які були розподілені в залежності 

від рівня підготовки з англійської за професійним спрямуванням. 

Технологічний етап творчого проекту. 
Студенти відвідали станції техобслуговування, зустрілися з 

робітниками, порівняли власні задумки розташування обладнання 

з реальними. Провели попередні розрахунки, виміри, вирішили всі 

необхідні завдання. Створили кресленик станції техобслуговуван-

ня. 

Заключний етап творчого проєкту: 

Так як студенти ІІІ курсу вивчають дисципліну «Економі-

ка», то по результатам проєкту можуть дати економіко-екологічне 

обґрунтування (економічно вигідно, приносить прибуток, відпові-

дає екологічним стандартам ); 

Важливо оформити результати згідно правил оформлення 

творчого проекту. Висновки формулюють всі члени групи (чи ви-

конали все те, що ставили в цілях і завданнях, наскільки легко та 

за планом вдалося виконати роботу); 

Для захисту свого творчого проекту группа призначає од-

ного з учасників за бажанням або за кількістю роботи яку хто ви-

конав, а в обговоренні беруть участь усі студенти обох груп. 

Отриманий результат проєкту – це проєкт станції техобслугову-

вання. Навички роботи над його створенням зможуть знадобитись 

у майбутньому, якщо майутні фахівці захочуть створити власне 

СТО. Крім того, студенти мають можливість самостійно оцінити 

виконану роботу, обговорити її з викладачами спецдисциплін, а 

також відчути задоволення від результату, який вони отримують 

завдяки власними зусиллями. Виконання проєкту англійською мо-

вою є підготовчим етапом до захисту дипломного проєкту англій-

ською, що є однією з умов одержання гарної оцінки за роботу. 

Наступний вид проєкту, який доцільно використовувати 

для роботи зі студентами технічних закладів освіти – це інформа-
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ційний проєкт. Дисципліна «Іноземна мова за професійним спря-

муванням» як і інші дисципліни за фахом вводяться на ІІ курсі для 

здобувачів освіти спеціальності «Автомобільний транспорт». Дуже 

важливо зацікавити студентів майбутньою професією і тому чим 

більше інформації щодо фаху вони одержать, тим більш обізнані 

вони будуть і набуті знання допоможуть у навчанні. Якщо різні 

факти вони розшукають самостійно з різних джерел і представлять 

їх під час заняття у вигляді презентації, то така інформація засво-

їться набагато краще, ніж надана викладачем. 

Інформаційний пошук полягає в його поетапності з позна-

ченням проміжних результатів; аналітичній роботі над зібраними 

фактами; формулюванні висновків; коригуванні початкового на-

пряму (якщо потрібно); подальшому пошуку інформації по уточ-

нених напрямах; аналізі нових фактів; здійсненні узагальнень; 

оформленні результатів (обговорення, редагування, презентація, 

зовнішня оцінка) [8]. 

Етапи створення інформаційного проєкту: 

1) Обґрунтування проєкту. 

Формулювання мети й завдання проєкту, обґрунтування 

його соціальної значущості, визначення теми проєкту; організація 

робочих груп, розподіл завдань між учасниками проєкту. 

Проект (тема): “My future profession is automechanic” 

Aim: to find out information about automechanic job; exchange 

information with groupmates; discuss reponsibilites, advantages and 

disadvantages, requirements of job; 

Students are divided into two groups.  

The task for the first group is to find general information about 

this job and what sectors they can work. Also, main responsibilities and 

requirements.  

The task for the second group is to find information about 

educational establishments which prepare qualified specialits for 

automobile industry and where they can work in Kherson, Khesron 

region and around Ukraine. 

Each participant of group must claim the question he wants to 

work on. 

2) Пошуковий. 

Дослідження проблеми й збір інформації; вибір оптималь-

ного варіанта виконання проєктного завдання (визначення кола 
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джерел та пошук необхідних відомостей); розроблення плану ро-

боти над проєкту; вибір форми презентації результатів проєкту; 

Plan: 

1.What is automehanic? 

2.Key sectors. 

3.Main responibilites. 

4.Requirements. 

5.Professional education. 

6.Labour market. 

3) Технологічний.  

Здійснення діяльності кожного учасника проєкту згідно з 

планом роботи над проєктним завданням; підготовка презeнтацій 

результатів проекту. 

For example, 

Student 1,task: question number 2 

Кey sectors: 

Heavy  vehicles  

Light vehicles 

Motorcycles 

Vehicle body 

Electrical/ Electronics 

Mobile Plant  

Outdoor Power Equipment  

Student 2, task:question number 3. 

Requirements: 

Inspect vehicle engine and mechanical/electrical components  

Inspect vehicle computer and electronic systems to repair  

Conduct routine maintenance work (replacing fluids, lubricating parts 

etc.)  

Repair or replace broken or dysfunctional parts and fix issues  

Provide accurate estimates (cost, time, effort) for a repair or mainte-

nance job  

Keep logs on work and issues  

Maintain equipment and tools in good condition  

4. Заключний етап проєкту. 
Проведення презентації (захист проєкту), оцінка результа-

тів виконання проєкту, колективних і особистих досягнень учас-

ників проекту. 
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So, we can conсlude that a skilled Auto Mechanic is competi-

tive. His task is  

To maintain and repair vehicles. He must be responsible for 

troubleshooting issues and fixing them. They must also be good com-

municators to provide advice to customers. 

Висновки. Отже, реалізація проєктної методики при на-

вчанні іноземної мови за професійним навчанням дозволяє удо-

сконалити та індивідуалізувати навчальний процес, підвищити мо-

тиваційний потенціал студентів, їхній рівень володіння іноземною 

за фахом. Метод проєктів підвищує комунікативні здібності здо-

бувачів освіти, рівень їх практичного володіння іноземною мовою, 

дає можливість студентові проявляти самостійність у плануванні, 

організації та контролі своєї діяльності. Реалізація цього методу 

дозволяє ефективно вирішувати завдання особистісно-

зорієнтованого підходу в навчанні. Застосування проєктної мето-

дики на заняттях забезпечує підтримку стійкого інтересу до ви-

вчення іноземної мови, поглиблює та систематизує знання студен-

тів з теми, яка вивчається. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ  

КОМПЕТЕНЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 
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вості формування комунікативної 

компетенції у закладах фахової пе-

редвищої освіти. У статті проаналізо-

вано значення дисципліни «Українсь-

ка мова (за професійним спрямуван-

ням)» у підготовці мовнокомпетент-

ного фахівця.  

O.V. Shkarbul, L.V. Udod. Features 

of formation of communicative com-

petence in institutions of professional 

higher education. The article analyzes 

the importance of the discipline 

"Ukrainian language (in professional 

direction)" in the preparation of a lin-

guistically competent specialist. 

Вступ. Реформування сучасної системи освіти пов’язане з 

оновленням змісту і методики навчання в середніх і вищих освіт-

ніх закладах, а виділення в окрему ланку фахової передвищої осві-

тньої діяльності свідчить про появу принципово нових стандартів 

професійно-технічної підготовки спеціалістів. 

Стандарти фахової передвищої освіти розробляються для 

кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфіка-

цій, що визначає у свою чергу не лише зміст освітньо-професійних 

програм фахової підготовки, систему оцінювання результатів на-

вчальної діяльності, а і ключові  компетентності й компетенції, які 

дозволять майбутньому спеціалісту конкурувати на ринку праці, 

досягати кар’єрного зростання  й удосконалювати професіоналізм. 

Матеріал узагальненого досвіду. Компетентний кваліфі-

кований спеціаліст – це фахівець, підготовлений до виконання 

професійних обов’язків з високим рівнем самоорганізації, а також 

гармонійно розвинена особистість (особистісні морально-етичні 

цінності та якості). 

Отже, визначають три групи компетентностей: загальноп-

рофесійні, професійні та ключові. Майже всі працедавці висува-

mailto:lvudod@ukr.net
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ють до своїх майбутніх працівників поряд із професійними умін-

нями і навиками ряд ключових вимог, які стосуються соціально-

особистісних ознак, а саме: психологічні, когнітивні, комунікатив-

ні здібності. Професійна діяльність реалізується у колективі, 

включає в себе взаємодію із колегами, спілкування з іншими 

суб’єктами праці, вимагає оформлення не лише фахової докумен-

тації, а і особової і особистої. Вимагає не тільки знання виробни-

чих процесів, а і здійснення мовленнєвої і  мовної діяльності. Тому 

програма підготовки кваліфікованого працівника повинна 

обов’язково забезпечувати формування мовних знань в обсязі, що 

дає змогу провадити успішну професійну діяльність в обраній га-

лузі.  

Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої 

освіти є державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової 

передвищої освіти визначаються Законом України «Про освіту». 

Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове ви-

вчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити профе-

сійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови. 

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин 

України, іноземцям та особам без громадянства створюються на-

лежні умови для вивчення державної мови. Українська  мова  є  

державною  мовою України.  Це передбачає її пріоритетне викори-

стання в усіх сферах суспільного життя [1]. Тому особливої актуа-

льності набуває вивчення майбутніми фахівцями курсу української 

мови (за професійним спрямуванням), який включає вивчення всіх 

мовних норм, а, отже, допомагає оволодіти навичками оптималь-

ної мовної поведінки у професійній сфері, а саме: виробництво, 

його галузі та процеси, соціальні відносини Адже професійна сфе-

ра посідає чільне місце в життєдіяльності особистості, в якій фун-

кціонує українська мова. 

Курс дисципліни «Українська мова (за професійним спря-

муванням)» складено відповідно до освітньої (освітньо-

професійної) програми певної спеціальності та належить до циклу 

загальної підготовки (дисципліна гуманітарної підготовки). Метою 

вивчення дисципліни є не лише засвоїти  норми сучасної українсь-

кої літературної мови, а і сприяти розвитку загальної культури мо-

влення студентів, професійної культури спілкування, сформувати 

такі актуальні уміння і навики укладати та оформлювати сучасну 

фахову документацію. Під час опанування тем формуються (від-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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повідно до освітньої програми) базові програмні компетентності, 

які є спільними для всіх фахівців: здатність спілкуватися рідною 

мовою як усно, так письмово, здатність до ділових комунікацій 

державною мовою у професійній сфері, знання професійної лекси-

ки та термінології; а також базові програмні результати навчання: 

вміння використовувати базові знання в професійній і соціальній 

діяльності, показувати навички самостійної роботи, демонструвати 

критичне, креативне, самокритичне мислення, асоціювати себе як 

члена громадянського суспільства, відтворювати моральні, куль-

турні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в 

соціально-економічній сфері тощо [4]. 

Вивчення курсу «Українська мова (за професійним спря-

муванням)» у закладах фахової передвищої освіти реалізує компе-

тентнісний, функціонально-діяльнісний та особисто-орієнтований 

підходи, що відповідає сучасним суспільним запитам, які запропо-

новані Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної осві-

ти [2].   

Сучасна лінгвістика виділяє такі рівні мовної особистості: 

вербально-семантичний, лінгвокогнітивний і мотиваційно-

прагматичний. Кожен рівень відповідає компонентам програми – 

знаннєвому, ціннісному та діяльнісному. Вербально-семантичний  

рівень – це володіння різними мовними нормами, лінгвокогнітив-

ний рівень формує індивідуальну мовну картину світу, мотивацій-

но-прагматичний рівень забезпечує вільне володіння мовою у 

будь-якій комунікативній ситуації [3] .  

Враховуючи важливість кожного мовного рівня і компоне-

нта, програма дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» відповідно має свою структуру. Перший блок змі-

стовного модуля включає базові відомості для формування  мов-

леннєвої особистості, здатної до професійної комунікації. Майбут-

ні фахівці знайомляться із поняттями щодо видів усного спілку-

вання за професійним спрямуванням (службова бесіда, телефонна 

розмова, жанри публічних виступів); мовленнєвий етикет спілку-

вання; власне українська та іншомовна лексика у професійному 

мовленні; терміни, виробничо-професійні та науково-технічні,  

професіоналізми, фразеологізми тощо. Тобто, щоб повноцінно 

проводити спілкування на робочому місці, майбутній працівник 

повинен орієнтуватися в умовах, правильно спланувати мовлення, 
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вибрати зміст і засоби для передачі інформації, вміти контролюва-

ти те, що він говорить, і як його розуміють.  

Наступний змістовний модуль спрямований на засвоєння 

засобів морфології та їх застосування у ділових документах, орфо-

графічних, словотворчих, граматичних, синтаксичних та стилісти-

чних норм. Тобто, не лише усно сприймати і створювати зв’язні 

висловлювання, а і продукувати письмово фахові тексти різного 

призначення. Мовнокомпетентний фахівець обов’язково має усві-

домлювати функції мовних одиниць та свідомо їх вживати у пись-

мовому професійному мовленні.  

Необхідним компонентом програми дисципліни є змісто-

вий модуль щодо загальних вимог до укладання та оформлення 

документів. Практична діяльність будь-яких працівників пов’язана 

з підготовкою і складанням ділових паперів, передачею інформації 

у документально оформленому вигляді. А знання норм і правил 

загального і вузькопрфесійного діловодства є обов’язковим. 

На заняттях з української мови (за професійним спряму-

ванням) студенти закладів фахової передвищої освіти знайомлять-

ся з такими видами документів: заява (внутрішня і зовнішня), слу-

жбова і пояснювальна записки, автобіографія, резюме, обліково-

фінансові документи (відомість, накладна, акт) тощо. Правильно 

складений та належним чином оформлений документ – це свід-

чення високої мовнофахової культури кваліфікованого спеціаліста. 

Висновки. Отже, перед сучасною системою фахової освіти 

постає проблема  не тільки підготовки  фахівців, здатних до про-

фесійного виконання своїх обов’язків,  професійність яких визна-

чається рівнем знань і практичних умінь, а й умінням здійснювати  

науково-виробниче і службове спілкування, ефективно використо-

вуючи ресурси рідної мови, керуючись у мовній поведінці прави-

лами етикету, довершено складати зв’язні тексти, оформлювати 

ділову документацію.   

Саме дисципліна «Українська мова (за професійним спря-

муванням)» здійснює комплексне формування мовної, соціокуль-

турної компетенцій як складових  власне комунікативної компете-

нції; прищеплює уміння орієнтуватися у виборі правильної кому-

нікативної  поведінки у робочих обставинах залежно від конкрет-

ної мовленнєвої ситуації, формує мовну  практичну  опору майбу-

тнього фахівця. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МЕХАНІЧНОГО НАПРЯМУ 

Н.В. Воронова, О.В. Кузякіна. Фор-

мування професійних компетентно-

стей здобувачів освіти механічного 

напряму. У статті розглянуто питання 

формування професійних компетент-

ностей здобувачів освіти фахової пе-

редвищої освіти; означено напрями 

здійснення навчальної та позанавча-

льної діяльності з метою професійного 

становлення особистості.  

N. Voronova, O. Kuzyakinа. For-

mation of professional competences of 

students of mechanical department. 

The article deals with the issues of pro-

fessional competences formation of 

students of the pre-higher education, the 

directions of educational and extracur-

ricular activities are generalized with the 

purpose of professional formation of the 

personality.  

Вступ. Освіта є базою для розвитку кожної особистості, 

запорукою успішного майбутнього України, її конкурентноздатно-

сті на світовій арені. Вона має відповідати інтересам і запитам су-

спільства, саме тому одним з основних завдань  стає професійна 

підготовка фахівців у системі вищої освіти, що спрямована на пот-

реби сьогодення [1]. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 

столітті зазначено: «Головна мета української системи освіти - 

створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості 

як громадянина України. Система освіти має забезпечити форму-

вання особистості професіонала-патріота України, підготовленого 

до життя і праці у ХХІ столітті». 

Тому проблема оптимізації професійної підготовки фахів-

ців у системі вищої освіти є на сьогодні однією з актуальних. Це 

пов'язано з необхідністю зміцнення авторитету і конкуренто-

спроможності України на міжнародній арені, про що йдеться у за-

конах України «Про освіту» [2]. Окрім того, основною метою Бо-
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лонського процесу, в який активно вступила Україна, є підвищен-

ня мобільності людського капіталу на європейському ринку праці. 

Матеріал узагальненого досвіду. Відповідно до розроб-

леної освітньої (освітньо-професійної) програми підготовки фахів-

ців з вищою освітою за початковим рівнем одним з основних за-

вдань освітньої діяльності Херсонського політехнічного коледжу 

Одеського національного політехнічного університету за спеціа-

льністю 274 «Автомобільний транспорт» та 133 «Галузеве 

машинобудування» на рівні вищої освіти є формування та розви-

ток компетентностей достатніх для успішного виконання профе-

сійних обов'язків в галузі автомобільного транспорту, механічної 

інженерії та підготовка студентів для подальшого навчання за об-

раною спеціальністю. 

Компетентність випускника вищого навчального закладу 

визначається багатьма чинниками, оскільки компетентності є «та-

кими індикаторами», що дозволяють визначити готовність студен-

та-випускника до життя, його подальшого особистого розвитку та 

активної участі у житті суспільства [2]. 

Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців 

полягає в набутті та розвитку у здобувачів вищої освіти під час 

навчання набору інтегральних, загальних та фахових компетент-

ностей, які визначають його успішну професійну діяльність. 

Головним показником рівня кваліфікації будь-якого сучас-

ного фахівця є його професійна компетентність. 

Питання формування професійної компетентності майбут-

ніх фахівців будь-якої галузі є надзвичайно актуальним, так як су-

часний ринок праці потребує кваліфікованих конкурентоспромож-

них фахівців, здатних до сприйняття та використання на практиці 

нових наукових ідей, технічних інструментів та методів сучасного 

виробництва. Все це вимагає від вищого навчального закладу під-

готовки конкурентноспроможного молодого фахівця. 

Поняття «професійна компетентність» включає в себе 

знання, уміння й навички, єдність теоретичної та практичної гото-

вності майбутнього фахівця до професійної діяльності. 

Процес формування у студентів професійної компетентно-

сті, як інтегрованої системи професійних знань, умінь, навичок 

фахівця та його особистісних якостей, відбувається поступово 

упродовж як всього періоду навчання, так і всього життя [3]. 
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За допомогою яких засобів і прийомів педагогічний колек-

тив прагне виховати не просто професійно компетентного фахівця, 

а особистість пристосовану до мінливостей ринку праці, політич-

них та економічних змін в державі, особистість здатну адаптувати-

ся в такому складному сучасному світі? 

Перший засіб – професійна орієнтація студентів, створен-

ня для них ситуації свідомого вибору майбутньої професії з ураху-

ванням реальних потреб економіки у фахівцях певного профілю та 

рівня підготовки.  

Під час приймальної кампанії велику допомогу у виборі 

майбутньої професії надає інформаційний матеріал зібраний в 

приймальній комісії та інформація розміщена на сайті ВНЗ в ме-

режі Інтернет, окрім загальних правил прийому. Студенти самос-

тійно готують презентації про обрану професію: «Професія в моє-

му житті», «Моя професія» та інші. Під час проведення дня відк-

ритих дверей їх презентують та розповідають про значення обра-

ної професії.  

Наступний важливий засіб – це професійно-практична під-

готовка студентів, яка реалізується під час виконання практичних 

робіт, проходження навчальних, технологічної та переддипломної 

практик. 

Фото 1-2 – Відпрацювання професійно-практичних вмінь 

під час виконання лабораторних робіт 

 

Щоб активізувати навчальну діяльність в ході викладення 

лекційного матеріалу, викладачі практикують моделювання різно-

манітних практичних та виробничих ситуацій.  
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Основний метод, який використовують викладачі під час 

викладання лекційного матеріалу – це метод бесіди, пояснення, 

тобто відбувається постійне живе спілкування зі студентами, об-

мін інформацією та досвідом, а це і є не що інше, як тренінг – за-

планований процес, призначений дати або поновити знання та 

навички і перевірити ставлення до проблеми. 

Фото 3 – Створення проблемної ситуації на занятті з дисци-

пліни «Правила та безпека дорожнього руху» 

 

Наступний важливий засіб – розвиток творчих здібностей 

студентів. Для того, щоб майбутні спеціалісти могли успішно ада-

птуватися до нових умов життя, гармонійно та безконфліктно вза-

ємодіяти в конкретному середовищі, необхідно, щоб процес розви-

тку здібностей, якостей та умінь відбувався в освітньому просторі 

ВНЗ систематично і планомірно шляхом їх залучення до науково-

дослідної роботи та участі в науково-практичних і науково-

теоретичних конференціях. Наведемо приклади. Студенти залуча-

ються до участі у прикладних наукових дослідженнях за напряма-

ми: 

- дослідження зміни економічних та екологічних показни-

ків роботи двигуна при використанні різних видів рідкого палива; 

- створення альтернативних видів енергозабезпечення ко-

леджу; 

- дослідження впливу температури палива на техніко - еко-

номічні показники двигуна; 
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- створення 3D- параметричної моделі коробки передач ав-

томобіля з функцією віртуального складання агрегату;  

- створення 3D- параметричної моделі паливного насосу 

високого тиску розподільного типу фірми Bosch з функцією вірту-

ального складання вузла; 

- моделювання гідравлічного приводу зчеплення автомобі-

ля; 

-  дослідження методів покращення експлуатаційних хара-

ктеристик вузлів та елементів автомобілів і двигунів та інші. 

Під час підготовки виступів студенти готують різноманіт-

ний ілюстративний матеріал, фото- та відеоматеріали, їх виступ 

завжди мають табличний та графічний супровід. 

Щорічно студенти залучаються до участі в обласних, Все-

українських та міжнародних конкурсах з комп’ютерної графіки; 

олімпіадах, конференціях професійного спрямування. 

 

              

  Фото 4 – Міжнародний                  Фото 5 – Учасники конкурсу  

     конкурс Delcam                   «Стипендія Bosch Service «Автопланета 

 

У межах договору про партнерство та ділове співробітниц-

тво між Bosch Service «Автопланета» і Херсонським політехніч-

ним коледжем Одеського національного політехнічного універси-

тету під керівництвом викладачів студенти беруть участь у конку-

рсах робіт на тему: «Концепція створення сучасного СТО. Ваш 

погляд на успіх», а переможці нагороджуються стипендіями «Сти-

пендія Bosch Service «Автопланета», різних рівнів. 

З метою активізації навчального процесу та ознайомленням 

з новітніми технологіями й сучасним обладнанням, викладачами 
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та здобувачами освіти постійно здійснюється відвідування спеціа-

лізованих виставок, а саме відвідали III Міжнародну спеціалізова-

ну виставку ADDIT EXPO 3D – 2019, «КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

ЯРМАРОК – 2019» та XI Міжнародну спеціалізовану виставку 

PLAST EXPO UA – 2019, м. Київ. Участь брали підприємства та-

ких країн як Китай, Туреччина, Німеччина, Польща, Україна та ін.. 

Головна мета виставки – це демонстрація найкращих досягнень 

науки, техніки й технологій, необхідних для інноваційного розвит-

ку економіки України. Студенти та викладачі ознайомились з сис-

темою та обладнанням для адитивних технологій та 3D-друку, ін-

струментами та прес – формами, системою автоматизації процесів, 

матеріалами і композитами, програмним забезпеченням.                 

Фото 6 – Делегація від коледжу на Міжнародній спеціалізо-

ваній виставці 

 

У формуванні професійної компетентності майбутніх фахі-

вців наступним важливим засобом є використання позанавчально-

го часу для розвитку особистісних та професійних якостей майбу-

тніх фахівців. Позанавчальна робота є сприятливим середовищем 

розвитку особистості студента, формування його професійного та 

індивідуального іміджу. Тому необхідним є моделювання таких 

форм позанавчальної роботи, за яких студент матиме можливість 
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творчо реалізовувати свої професійні знання, прагнути до профе-

сійного зростання [4]. 

Форми організації позанавчальної роботи, які сприяють 

формуванню професійних компетентностей поділяються на: 

- масові (тематичні вечори, конференції, вікторини, конку-

рси запитань та відповідей, «круглі столи», змагання, зустрічі з 

видатними людьми, екскурсії, олімпіади тощо),  

- групові (гурткові) (творчі лабораторії, гуртки, випуск 

стінної газети ,бюлетнів, презентацій, роботу студентських асоціа-

цій, клубів, тематичних семінарів та лекторіїв, складання проектів,  

організація КВК); 

- індивідуальні (науководослідницьку роботу, індивідуальні 

заняття, індивідуальна участь у конференціях, виготовлення маке-

тів, підготовка рефератів, повідомлень, доповідей, і т.д.).  

Індивідуальна позанавчальна робота має опиратися на осо-

бистісні інтереси студентів та орієнтуватися на розкриття їх твор-

чого потенціалу. 

Зміст, форми та методи позанавчальної діяльності студен-

тів, а також її основні напрямки повинні бути підпорядковані як 

процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, так і особис-

тим потребам, інтересам, прагненням студентів. Структура поза-

навчальної діяльності визначається загальною структурою педа-

гогічного процесу і включає цільовий, стимулюючо-мотиваційний, 

змістовний, операційно-діяльнісний та оцінно-результативний 

компоненти, кожен з яких має свої особливості. Пріоритетним у 

контексті професійного становлення майбутніх фахівців є, на нашу 

думку, стимулюючо-мотиваційний компонент позанавчальної дія-

льност [5].  

На наш погляд, позанавчальна діяльність студентів повин-

на бути націлена, перш за все, на формування позитивної мотива-

ції до обраної професії. За цих умов особистісні якості студентів 

стають професійно орієнтованими. Розглянемо основні форми по-

занавчальної діяльності, що сприяють формуванню професійних 

компетентностей здобувачів освіти. 

1. Олімпіада – це одна з найважливіших форм позанавча-

льної роботи, яка сприяє  розвитку пізнавальних інтересів студен-

тів. 

На механічному відділенні проходять олімпіади з 

дисциплін: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Теорія, 
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конструкція, будова автомобілів і двигунів», «Правила та безпека 

дорожнього руху» (див. фото 7-8). Основними принципами є: 

стимулювання творчого самовдосконалення студентів; 

зацікавлення їх у якісному і поглибленому вивченні даної 

дисципліни; виявлення та розвиток обдарованих студентів; 

застосування різноманітних програмних продуктів (КОМПАС), 

підвищення інтересу до 3D моделювання.  

 

Рисунок 7- 8 – Участь студентів в олімпіаді з дисципліни 

«Інженерна та комп’ютерна графіка» 

 

 

Фото 9 – Створення макетів студентами клубу «Автомобіліст» 

2. Однією з дієвих форм позанавчальної роботи - є органі-

зація роботи клубу «Автомобіліст». В клубі «Автомобіліст» пра-

цюють три секції: секція знавців правил дорожнього руху; секція 
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теорії та конструкції автомобілів і двигунів; секція технічного мо-

делювання. Одним з результатів роботи клубу – є створення різ-

номанітних макетів, діючих стендів, лабораторних комплексів в 

розрізі спеціальностей, які використовуються під час проведення 

практичних та лабораторних робіт. 

Робота клубу допомагає розширити технічний кругозір 

студентської молоді, вдосконалювати практичні навички, встанов-

лювати тісний зв’язок теорії та практики; розвивати інтелектуаль-

ні, творчі, професійні здібності студентів шляхом залучення їх до 

участі в науково-творчій, пошуковій, позанавчальній роботі; вихо-

вувати самостійність, цілеспрямованість, здатність самостійно 

приймати та вирішувати поставлені завдання; виховувати повагу 

до обраної професії та праці людини. 

3. Важливою ділянкою навчання й виховання студентів у 

позанавчальній роботі професійного спрямування є екскурсійна 

робота. По-перше, вона сприяє більш глибокому засвоєнню сту-

дентами теоретичного матеріалу, який викладається на навчальних 

заняттях; по-друге, дає можливість більше уваги приділити прак-

тичній спрямованості засвоєння знань і вмінь у відповідності з об-

раною спеціальністю. Екскурсія - це форма навчально - виховного 

заняття в умовах підприємства, установи. Екскурсія повинна роз-

вивати у студентів творче мислення, виховувати їх, відповідати 

віковим особливостям, мати свою внутрішню логіку й організацію. 

На високому організаційному, навчально-виховному рівнях про-

ходять екскурсі на підприємствах міста : «Автопланета плюс», 

СТО «Ковш», «Автоплаза», центр Херсон «Ампір» та інших.  

 

   

Фото 10-11 – Екскурсія на підприємство центр Херсон «Ампір» 
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4. Ще однією формою організації позанавчальної роботи є 

проведення вікторин, конкурсів, ігор на різноманітну тематику, з 

урахуванням міжпредметних зв’язків. Цікава захоплююча гра — 

складова частина навчально-виховного процесу, спосіб поглиб-

лення знань з дисциплін. Вона постійно використовується педаго-

гами не тільки як засіб розваг, а й як важливий елемент навчання і 

виховання, формування професійних компетентностей [6]. У про-

цесі змагання або гри студенти не тільки відпочивають, а й докла-

дають чимало зусиль, волі і праці для вирішення поставлених за-

вдань. Під час проведення декади спеціальностей проходять на-

ступні заходи: практична вікторина з будови автомобіля і двигуна; 

конкурси: фахової майстерності «Кращий Автослюсар», «Найро-

зумніший», «Відгадай кросворд», спортивні змагання з елемента-

ми професійної діяльності, випуск стіннівок на різноманітну тема-

тику. 

       
 

           Фото 12-13 – Участь студентів у конкурсах: «Практична 

вікторина з будови автомобіля і двигуна» та «Кращий автослюсар» 

Проведення таких конкурсів допомагає виявленню та підт-

римці обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації зді-

бностей студентів, стимулюванні їх творчої, професійної праці, 

підвищенню престижності технічних спеціальностей. 

Завдяки використанню компетентнісно орієнтованих, інте-

рактивних технологій у навчально-виховному процесі поглиблю-

ється рівень оволодіння відповідними здібностями. Здобувач осві-

ти, який поступово починає відчувати себе суб'єктом процесу на-

вчання, використовуючи весь комплекс вмінь, накопичує досвід у 

спілкуванні, привчається ефективно працювати у групі, колективі, 

вчиться співвідносити та гармонізувати власні інтереси з інтереса-

ми інших [7]. Саме тому завданням кожного навчального закладу є 

не просто надати студентові певний набір знань, а сформувати у 
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них повагу до обраної професії, вироблення необхідних для неї 

рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього 

фахівця. 

Висновок. Формування професійної компетентності май-

бутніх фахівців можливе на основі ефективних методів, прийомів 

та форм організації навчальної та позанавчальної діяльності студе-

нтів. Ефективними формами організації процесу формування про-

фесійної компетентності є: семінарські, практичні, лабораторні та 

індивідуальні заняття, науково-дослідна робота, участь у науково-

дослідних лабораторіях, центрах, науково-практичних конферен-

ціях, майстер-класах, які забезпечують необмежені можливості для 

організації пошуково-дослідної діяльності; позанавчальної роботи. 
Підвищення рівня професійної підготовки здобувачів освіти ви-

значається комплексним використанням розмаїття форм у позана-

вчальній діяльності, реалізація яких повинна забезпечувати набут-

тя професійно-особистісного досвіду майбутніх фахівців. 
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НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ВОЛОДІННЯ  

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ  

КЛУБНОЇ ФОРМИ РОБОТИ 

А.В. Пестушко, В.Б. Гончарова. На-

буття практичних навичок володіння 

іноземною мовою під час організації 

клубної форми роботи. В даній статті 

розглядаються особливості оволодіння 

і розвитку навичок іноземної мови та 

різних видів мовленнєвої  діяльності в 

процесі клубних форм роботи. 

A.V. Pestushko, V.B. Goncharova. 

Development of practical skills of 

foreign language in the organization 

of club form. This article discusses the 

peculiarities of mastering and develop-

ing foreign language skills and different 

types of speech activity in the process 

of club forms of work. 

Вступ. Процес сучасної євроінтеграції супроводжується 

формуванням загального освітнього і наукового простору та роз-

робки єдиних критеріїв і стандартів. Мовна освіта в Україні рефо-

рмується з урахуванням основних досягнень Європейських країн у 

галузі освіти. 

Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку су-

часного суспільства викликають необхідність навчання студентів 

англійською мовою як важливого засобу міжкультурного спілку-

вання. 

Основною метою навчання іноземної мови в Херсонському 

політехнічному фаховому коледжі ОНПУ є розвиток здібностей 

студентів використовувати англійську мову як інструмент у діалозі 

культур  сучасного світу.  

В умовах сьогодення роль позакласного навчання особливо 

зростає, оскільки новою метою навчання іноземних мов стає фор-

мування комунікативної компетенції, до складу якої входять мов-

на, мовленнєва, стратегічна і соціокультурна компетенція. 

Безумовно, успішна реалізація такої складної мети можли-

ва за умови сумлінного поєднання навчальної та поза навчальної 

роботи..  

mailto:apestushko@gmail.com
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Матеріал узагальненого досвіду. Система роботи з інозе-

мної мови – це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих орга-

нізаційних форм, методів і видів позаурочної діяльності, 

об’єднаних спільними цілями. Організаційна форма має бути бага-

тофункціональною, впливати на численні сторони особистості. 

Так, організовуючи роботу над виразним читанням віршів мовою, 

що вивчається, викладач не може обмежитися лише постановкою 

техніки виразного читання. Він цілеспрямовано формує комуніка-

тивні вміння й навички, виявляє піклування про розширення кру-

гозору студентів, виховує естетичне ставлення до літератури краї-

ни мови, що вивчається, та власне до країни, розвиває сценічні 

здібності, потребу у спілкуванні, поглибленому вивчені іноземної 

мови. Вміло добираючи матеріали для виразного читання, викла-

дач формує громадянську позицію, ідеали та світогляд студентів. 

Цілі позакласної роботи з іноземної мови спрямовують дія-

льність студентів у тому випадку, коли вони збігаються з їх особи-

стими установками: «хочу навчитися говорити іноземною мовою», 

«хочу навчитися читати іноземною мовою», «хочу більше дізнати-

ся про країну, мову якої вивчаю», «хочу використовувати іноземну 

мову у своїй майбутній спеціальності», «хочу зрозуміти тексти 

пісень мовою, яку вивчаю» тощо. 

Добровільний характер позакласної роботи з іноземної мо-

ви, складності в її підготовці та проведені зумовлюють необхід-

ність розробки заходів щодо комплексної мотивації особистості, 

дотримання всіх вимог до змісту, форми і методів. 

Зміст позакласної роботи з іноземної мови полягає в орга-

нічному поєднані її головних напрямів: 1) прагматичному (форму-

вання у студентів комунікативних умінь і навичок); 2) гносеологі-

чному (повідомлення студентам відомостей про країну, мова якої 

вивчається, про події у світі, міжнародний рух,  молодіжні органі-

зації тощо); 3) аксіологічному (розвиток студентів ціннісних оріє-

нтацій тощо). Взаємодія цих напрямів забезпечує гармонійний ро-

звиток особистості в системі позакласної роботи з іноземної мови 

[1, c.32]. 

Події політичного, культурного й економічного життя, пе-

ремоги українських спортсменів у міжнародних змаганнях та 

Олімпійських іграх, підготовка до свята, фестивалю, події в житті 

району, міста, колективу коледжу – все це має знаходити відгук на 
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позакласних заняттях у змісті текстів для читання й аудіювання, у 

бесідах, діалогах і монологічних повідомленнях. 

У плануванні позакласної роботи з іноземної мови викла-

дач часто стикається з проблемою, яким саме заходам і заняттям 

віддати перевагу: тим, що пропонують заучування  готового мате-

ріалу, творчій імпровізації чи звіту про пророблену на поперед-

ньому етапі роботу. На нашу думку, необхідне помірковане їх по-

єднання. У вивчені іноземної мови не уникнути заучувань на-

пам’ять, і далеко не все можна побудувати на творчій імпровізації. 

Отже, важливо потурбуватися про те, щоб будь-який запропонова-

ний викладачем вид діяльності був привабливим для студентів, не 

викликав перевтоми, не був одноманітним. Звітні заходи економ-

лять час на їх проведення, забезпечують гласність у системі позак-

ласної роботи з предмета, зв’язок із життям усього колективу, ма-

ють суспільно-практичну спрямованість діяльності [2, c. 15]. 

У підготовці кожного запланованого заходу ми дотримує-

мося послідовності етапів, що забезпечують його організаційну 

чіткість: 

1) обговорюємо зі студентами тематику і зміст заходу, час і 

місце його проведення; 

2) добираємо необхідний матеріал, складаємо сценарій, 

призначаємо відповідальних за музичне та художнє оформлення; 

3) випускаємо стіннівку. 

Крім того, викладач проводить відповідну роботу з мовним 

матеріалом, необхідним для розуміння змісту заходу. Одним із 

резервів інтенсифікації навчально-виховного процесу з іноземної 

мови, є створення єдиної системи урочної та позаурочної роботи з 

предмета. Досвід викладачів свідчить про те, що вивчення будь-

якої програмної теми можна продовжити в позакласній роботі. В 

основу функціонування системи позакласної роботи з будь-якого 

предмета покладено принципи й окремі вимоги, що визначають 

зміст, форми, методи, напрями педагогічного впливу на особис-

тість, характер зв’язку окремих елементів системи. Розглянемо 

коротко найбільш значущі принципи позакласної роботи з інозем-

ної мови [4, c. 114]. 

1. Принцип зв’язку із життям. 

Реалізація цього принципу дозволяє забезпечити тісний 

зв’язок позакласної роботи з іноземної мови з умовами життя та 
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діяльності молодої людини. Головні умови реалізації цього прин-

ципу такі: 

1) систематичне ознайомлення студентів з актуальними 

подіями в житті України; 

2) широке використання краєзнавчого матеріалу та розк-

риття таких тем позакласної роботи, як «Історія мого міста», «Моя 

майбутня професія», «Земляки-герої», випуск стіннівок до свят в 

Україні та країнах, мова яких вивчається; 

3) зустрічі з людьми, які використовують іноземну мову у 

своїй професійній діяльності, знайомство з матеріалами, що вима-

гають володіння іноземною мовою; 

4) включення матеріалів іноземною мовою в заходи, що 

проводяться в коледжі; 

5) використання матеріалів із життя студентів, створення 

ситуацій, адекватних реальним ситуаціям спілкування. 

2. Принцип комунікативної активності. 

Передумовою більш високої комунікативної активності 

студентів у позакласній роботі є можливість вибрати найбільш ці-

кавий і доступний вид діяльності: ведення листування із зарубіж-

ними друзями, читання книг іноземною мовою, розвиток умінь і 

навичок усного мовлення [4, c. 83]. 

Одним із напрямів активізації діяльності з опанування іно-

земною мовою слід вважати включення її в діяльність, що є для 

конкретного віку головною (гра, спілкування, праця, пізнання). 

3. Принцип урахування рівня мовленнєвої підготовлено-

сті студентів і наступності з уроками іноземної мови. 

У позакласній роботі так само, як і на уроках, необхідно 

досягти свідомого застосування знань, умінь і навичок. Від розу-

міння змісту матеріалу, що використовується, готовності студентів 

включати його в мовленнєву діяльність багато в чому залежить 

формування інтересу молодої людини до іншомовної діяльності. 

Наскільки привабливою не була б ідея введення нового лексично-

го матеріалу на заняттях гуртка, викладач завжди повинен відчу-

вати допустимий рівень мовленнєвої складності, перевищення 

якого перетворює позакласні заняття на урок.  

4. Принцип урахування вікових особливостей студентів. 

Ефективність позакласної роботи з іноземної мови багато в 

чому визначається відповідністю її змісту, форм і методів вивчен-

ня до психофізіологічних особливостей студентів. 
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Способами управління увагою  підлітка в позакласній ро-

боті є організація різноманітних ігор, особливо проведення рухли-

вих ігор наприкінці заняття та фізкультурних пауз у разі виник-

нення ознак утоми, часта зміна видів діяльності, використання об-

разотворчої (картинки, фотознімки, малюнки), предметної  наоч-

ності (макети), аудіовізуальних засобів [1, c. 18]. 

Період позакласної роботи з іноземної мови на I-III курсах 

збігається з періодом ранньої юності. Це дуже суперечливий вік. 

Вирішальним фактором, що визначає становлення особистості, є 

формування цілісного погляду на навколишній світ. Уявлення про 

майбутню професію є сталим мотивом, що надає життєвий сенс 

усій діяльності студентів поза уроком. Це спонукає викладача шу-

кати матеріали, здатні задовольнити професійні інтереси студен-

тів, що складаються, а також форм і методів їх використання. 

5. Принцип міжпредметних зв’язків у підготовці та 

проведенні роботи. 

Значення цього принципу зумовлюється, по-перше, єдніс-

тю кінцевої мети всього навчально-виховного процесу школи – 

формуванням всебічно розвиненої, гармонійної особистості; по-

друге, єдністю духовної сутності людини, яку неможливо вихову-

вати та навчати окремо. У здійснені міжпредметних зв’язків реалі-

зується одна з вимог системного підходу до роботи з навчання та 

виховання, що проводиться. З урахуванням цієї вимоги позакласна 

робота з іноземної мови проводиться в тісному взаємозв’язку з 

іншими навчальними предметами. Використання в роботі гуртків 

цікавих матеріалів з географії, історії, літератури збагачує позак-

ласну роботу, підвищує інтерес учнів до неї. 

Такі заняття доповнюють і поглиблюють ті знання, які учні 

отримали під час вивчення різних шкільних дисциплін і можуть 

використовувати їх на заняттях та в позакласній роботі з інших 

предметів. 

Висновки. Доведено, що позакласна робота стимулює сту-

дентів до поглибленого вивчення, з використанням резервів кож-

ної особи окремо і всього колективу гуртка, групи, клубу в цілому. 

Студенти, які не  змогли  з різних причин реалізувати себе на уро-

ці, мають можливість розкрити свої приховані здібності під час 

позакласної роботи, оскільки саме тут створюється спеціальна ат-

мосфера  взаєморозуміння, співпраці, довіри, взаємодопомоги. Не-

стандартні форми проведення позакласної роботи надихають мо-
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лодих людей на самовдосконалення: пошук даних для заповнення 

інформаційних пропусків, поглиблення здобутих знань, розвиток 

мовної і мовленнєвої компетенції.    
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ЗАСОБИ МОТИВУВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ  

ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРВ’ЮВАННЯ 

О.В. Петрушенко. Засоби мотиву-

вання учнів у процесі підготовки до 

професійного інтерв’ювання. Розгля-

нуто проблему професійної підготовки 

учнів до інтерв’ювання у круінгових 

компаніях. Оглянуто принципи компе-

тентністного підходу при викладанні 

іноземної мови. Поставлено задачі на-

дати приклади використання комуніка-

тивного підходу в рамках компетентні-

стного підходу при викладанні інозем-

ної мови. 

O.V. Petrushenko. Motivation as a 

part of teaching process in prepara-

tion students for interview in crewing 

companies. The problem of teaching 

and preparing students for interview in 

crewing companies is considered. The 

principles of communicative approach 

in teaching foreign language are shown. 

The task is to propose communicative 

tasks as a part of competence approach 

in teaching foreign language. 

Вступ. Проблема розвитку та вдосконалення компетентно-

сті щодо використання іноземної мови майбутніх моряків вивча-

ється шляхом перевірки його здатності використати мову при ви-

конанні професійних обов'язків поряд із його вмінням користува-

тися повсякденною англійською мовою. Обидва фактори важливі 

для судновласника, оскільки компетентність розуміння членів екі-

пажу та належного реагування на ситуацію гарантує достатню 

безпеку на морі. 

У повсякденних психолого-педагогічних джерелах існують 

різні підходи до викладання іноземних мов, які можна розуміти як 

підвищення або професійної, так і загальної мовної компетентнос-

ті. У той же час, відсутність системних психолого-педагогічних 

засобів концептуального навчання може призвести до труднощів у 

спілкуванні під час рутинної роботи на борту у багатомовному 

екіпажі або навіть до більш серйозних ситуацій на морі [4]. 

Мета роботи – виявлення теоретичних та практичних основ 

формування компетенції майбутніх судноводіїв у процесі прохо-
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дження співбесіди в крюїнговій компанії  з метою роботи в міжна-

родному екіпажі.. 

Матеріал узагальненого досвіду. Вивчення іноземної мо-

ви є чимось конкретним і певним чином може бути досить про-

блематичним та важким для слухачів. Так вчитель намагається 

знайти всі можливі засоби мотивації учнів. Звичайно, ви мотиво-

вані робити те, що любите. Але в цьому є більше. Мотивація поді-

ляється на дві категорії - внутрішню та зовнішню. Внутрішня мо-

тивація виходить зсередини, від того, що ви любите чи любите ро-

бити чи відчуваєте задоволення. Зовнішня мотивація надходить 

поза вами. Це може бути хороша оцінка, а то й трофей. І вчителю 

потрібно знати вашу мотивацію, щоб забезпечити їх успіх у ви-

вченні мови. 

Внутрішня мотивація чудова, коли мова йде про навчання. 

Коли студенти хочуть вчитися, коли вони пишаються своїми зу-

силлями та своїми досягненнями, коли вони віддають все це, оскі-

льки їхній успіх в англійській мові щось означає для них, вони ви-

являють внутрішню мотивацію. Коли вони вивчають англійську, 

вони почуваються гордими або досконалими. Ми можемо побачи-

ти на їх обличчі те, що вони знають, що вони зробили гарну робо-

ту [2]. 

Коли у студентів немає такого внутрішнього потягу, що 

прагне до успіху, їм може знадобитися деяка зовнішня мотивація, 

щоб підштовхнути їх у правильному напрямку. Якщо внутрішня 

мотивація проявляється у школяра, зовнішня мотивація – це те, що 

вчитель може забезпечити, пропонуючи винагороду за успіх сту-

дента. Коли студентам не вистачає внутрішньої мотивації, зовніш-

ня мотивація може дати їм деякий імпульс, який вони можуть по-

тім рухатись до подальшого успіху та досягнень. Вчитель подає 

початковий поштовх, і вони піднімаються звідти і продовжують 

рухатися вперед. 

При відборі сучасних методів викладання іноземної мови 

необхідно врахувати наступні критерії, відповідно до яких викори-

стані методи повинні: 

- створювати атмосферу, яка б стимулювала інтереси сту-

дента та розвивала бажання практичного вживання іноземної мо-

ви; 
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- заохочувати учня до вивчення тем шляхом опрацьовуван-

ня навчального матеріалу  використовуючи різноманітні нестанда-

ртні завдання та навчальні ігри; 

- стимулювати його мовні, когнітивні і творчі здібності; 

- активізувати студента, використовуючи один з принципів 

комунікативного підходу, якій декларує студента як «центральну» 

діючу персону в навчальному процесі, активно взаємодіючою з 

другими учасниками цього процесу; 

- заохочувати студента працювати над мовою самостійно 

на рівні його фізичних, інтелектуальних і емоційних можливостей 

- одночасно забезпечити диференціацію і індивідуалізацію навча-

льного процесу; 

- передбачити різні роботи в аудиторії: індивідуальну, гру-

пову, парну, стимулюючи активність студентів, їх самостійність, 

творчість. 

Метою навчання іноземної мови у морському закладі на 

сучасному етапі є оволодіння студентами комунікативними компе-

тенціями, що дозволяють реалізувати їхні знання, уміння, навички 

для розв’язання конкретних комунікативних завдань в реальних 

життєвих ситуаціях. Іноземна мова виступає як засіб комунікації, 

спілкування з представниками різних націй у міжнародних екіпа-

жах. Студенти мають бути підготовлені на основі сучасного аутен-

тичного навчального матеріалу до свідомого використання інозем-

ної мови в подальшому житті та роботі.  Якісна мовна підготовка 

студентів-моряків не можлива без використання сучасних освітніх 

технологій. Сучасні технології в освіті – це професійно-

орієнтоване навчання іноземної мови, проектна робота в навчанні, 

застосування інформаційних технологій, робота з навчальними 

комп’ютерними програмами з іноземних мов,  дистанційні техно-

логії в навчанні іноземних мов, використання інтернет-ресурсів,  

навчання іноземної мови в комп’ютерному середовищі (форуми, 

блоги, електронна пошта), новітні тестові технології  

На даному етапі розвитку методичної науки основними ме-

тодами навчання іноземних мов є комунікативний метод. Для мор-

ського закладу цей метод є найбільш доречним, тому що у процесі 

навчання за цим методом студенти набувають комунікативної 

компетенції – здатності користуватись мовою залежно від конкре-

тної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої кому-

нікації. Навчальний зміст: тексти повинні показувати конфлікти 
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або нестандартні ситуації, які спонукають студента до висловлен-

ня власної думки.  Студент опиняється в центрі навчання. Мовна 

площина: домінування мовного продукування над мовною прави-

льністю, коректністю, помилки допускаються. Мова стає засобом 

комунікації. Вправи повинні мати  комунікативну направленність.  

Для того, щоб отримати хороше становище на кораблі, все 

більше і більше моряків стикаються з деякими труднощами. По-

перше, це мало досвіду роботи на морі або відсутність належних 

рекомендацій попередньої судноплавної компанії, відсутність 

професійних знань або низький рівень англійської мови. Більше 

того, розвиток морської промисловості призвів до наявності вели-

кої кількості моряків з різних країн світу. Це створює конкуренцію 

між моряками з нашої країни та моряками всього світу. Цей фак-

тор викликає підвищення вимог як до рівня професійної компетен-

тності, так і відповідно до використання англійської мови. 

Для отримання бажаної позиції на судні та доведення до 

належної кваліфікації фахівця моряки повинні покращити рівень 

англійської мови. Завдання, які необхідно виконати, – це прохо-

дження професійного тесту та співбесіда з такими представниками 

компанії, як наставник  чи капітан. 

Основна проблема, з якою можуть зіткнутися майбутні мо-

ряки під час підготовки до співбесіди в екіпажній компанії, – це 

відсутність досвіду або навіть його суцільна відсутність. Більшість 

спеціальних тем, таких як "Устрій  судна", "Безпека в морі", "Шва-

ртування", "Система огорожі буями", "Надзвичайні ситуації на мо-

рі", викладаються англійською мовою набагато раніше, ніж студе-

нти можуть опрацювати  чи вивчити ці заходи в морі. Складність 

очевидна. Зрозуміти, як діяти чи реагувати в ситуації, можливо, у 

разі наявності відповідної практики. Ось чому завдання вчителя - 

або ввести навчальний матеріал, або перевірити розуміння даної 

теми. Для досягнення першого необхідно розробити або вибрати 

комплекс вправ, пов’язаних із використанням активної лексики, 

відповідних словосполучень та спеціальних термінів. Найефектив-

нішими навчальними заходами на рівні лексики є: 

- “Знайди одне зайве слово з  поясненням обраного слова” 

- “Визначте групу слів” 

- “Доповніть речення або групу термінів” 

- “Виправте наведені твердження” 

- “Знайдіть слова, які підходять до визначення” тощо. 
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На рівні читання найбільш результативними вважаються 

такі завдання, як 

- “Знайдіть факти, які доводять ...” 

- “Завершити діаграму” 

- “З’єднайте  основну ідею з відповідною частиною” тощо. 

     Говоріння можна оцінити, виконуючи вправи: 

- “Обговорити” 

- “Дебати” 

- “Рольові ігри” 

-  “Внутрішні (зовнішні) кола” 

-  “Розковий штурм” 

-  “Обмін думками” 

-  “Парні інтерв’ю”  

- “Опишіть свої дії у випадку ...” та інші. 

Для досягнення мети в розумінні навчального матеріалу є 

деякі важливі моменти, які слід враховувати. По-перше, візуаль-

ний вміст, такий як відео, фотографії або презентація Power Point, 

може допомогти студенту побачити реальні робочі операції, такі 

як швартування, прибирання трюмів або палуби, постановка на 

якір, вантажні роботи, а також специфічні процедури: фарбування, 

несення навігаційної вахти, прийом  лоцмана на борт, спуску ряту-

вального човна або рятувального плоту, описуючи дії в разі вини-

кнення різних надзвичайних ситуацій, таких як пожежа, людина за 

бортом, команди залишити корабель, вжиття заходів у разі нападу 

піратів, наявність безквіткових пасажирів  на борту, загрози актів 

тероризму тощо. 

Внаслідок поширення популярності морських професій 

вимоги до роботодавців швидко зростають. Особливо це стосуєть-

ся рівня англійської мови. Враховуючи цей факт, слід нагадати, що 

деякий час вимоги до знання англійської мови були іншими, ніж 

сьогоднішні. Ми маємо на увазі, що зараз особлива увага приділя-

ється достатньому рівню граматичного матеріалу. Для вибору 

кращих курсантів чи студентів судноплавні компанії повинні скла-

сти більш складні тести, доповнюючи завдання вправами з грама-

тичним матеріалом для перевірки компетентності. 

Для забезпечення високого рівня граматичної компетент-

ності пропонується комплекс заходів: 

- тренування та опрацьовування в вправах активних грама-

тичних структур, подібних до яких можна використовувати в по-
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всякденній роботі. Наприклад, використовуючи  умовні або нака-

зові речення, прийменники, ступені порівняння прикметників то-

що; 

- правильне використання часу дієслова, особливо тих, що 

використаються частіше, а саме Present  (теперішній, минулий, 

майбутній), Progress (теперішній, минулий), Perfect (теперішній), 

Passive Voice (конструкції пасивного стану); 

- опрацьовування завдань на формування речень з наданих 

слів, зміну з стверджувальних на питальні чи негативні форми ре-

чень, дотримуючись правил суворої структури англійського ре-

чення. 

Велику увагу слід приділити такому навчальному фактору, 

як психологічний. Іноді студенти поняття не мають, як вірно від-

повісти на надане запитання. Якщо наявність підказів та прикладів 

не приведе їх до правильної відповіді, вам доведеться надати її. Як 

правило, це крайній захід і означає, що багато заходів з вашого 

боку можуть бути коректними та професійними, але збереження 

позитивного ставлення та добродушне пояснення відповіді будуть 

порукою для того, щоб ваші студенти були мотивовані щодо ви-

вчення англійської мови. Використання  подібних запитань у 

більш простому вигляді знову створить впевненість у учнів,  і на-

вчальне заняття  змогло б продовжуватися безперешкодно [3]. 

На кожному етапі діяльності слід отримувати похвалу. У 

той момент, якщо студент надає невірну відповідь, ви можете ви-

правити заохочувальний спосіб, сказавши «Майже», «Не точно». 

Якщо учень дасть правильну відповідь, не забудьте сказати «Ідеа-

льно!», «Блискуче» або «Відмінна робота!» Виправляючи помил-

ки, запевняйте своїх учнів у тому, що вони працюють добре, не 

засмучуйтесь  помилками, адже  продовжувати і робити все мож-

ливе – найголовніше завдання, адже помилятися - це нормально. 

Саме таким має бути навчання. Якщо студенти ніколи не ризику-

ють розмовляти попри на помилки, їх результати не покращаться. 

Висновки. Таким чином, при підготовці майбутніх моряків 

до проходження співбесіди в крюінговій компанії слід враховувати 

наступні фактори. Психолінгвістичний фактор формування лінгві-

стичного сприйняття мовлення. Це означає вдосконалення комуні-

кативних навичок та корекцію, розвиток та зосередження уваги на 

сприйнятті мовлення та навичках під час прослуховування. Отже, 

під час розглядання деяких інноваційних методичних технологій 
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неможливо не визнати, що конкретні сучасні концепції навчання 

іноземній мові доволі оригінальні, цікаві та інформативно-значущі 

як в теоретичному, так і в практичному значенні, оскільки дозво-

ляють поглянути на такі складні явища як володіння мовою, спіл-

кування, не тільки зі своєї точки зору, а також з позиції їх осмис-

лення іншими – лінгвістами-дослідниками. Це в свою чергу, в де-

якій мірі підвищує рівень професійної компетенції викладача іно-

земної мови, що в принципі необхідно в його практиці викладання, 

щоб йти в ногу з часом. 

Фактором формування мотивації до вивчення іноземної 

мови майбутніх моряків є бажання спілкуватися. Досліджені пока-

зали належний рівень комунікативних навичок, але здатність орга-

нізувати спілкування відстала від рівня комунікативних навичок. 

Розроблені завдання, базовані на принципах комунікативного та 

компетентнісного підходу сприятимуть оптимізації процесу ви-

вчення англійської мови та можуть бути використані майбутніми 

моряками під час роботи в міжнародних екіпажах. 
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САПР FEATURECAM ЯК МЕТОД АВТОМАТИЗАЦІЇ  

РОЗРОБКИ КЕРУЮЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК 

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ З КОМП’ЮТЕРНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ В МАШИНОБУДУВАННІ 

К.В. Дядюн, В.Ф. Чебукіна, І.В. Феді-

на. САПР FeatureCAM як метод ав-

томатизації розробки керуючих про-

грам для верстатів з ЧПК при підго-

товці фахівця з комп’ютерних техно-

логій в машинобудуванні. В умовах 

сьогодення, сучасний фахівець з 

комп’ютерних технологій в машинобу-

дуванні повинен мати знання із спеціа-

льних дисциплін та навички роботи в 

сучасних програмних продуктах САПР. 

Одним з таких програмних продуктів є 

FeatureCAM. 

K. Dyadun, V. Chebukina, I. Fedina. 

CAD FeatureCAM as an automation 

method of the development of control 

programs for NPC machine tools as a 

stage of preparation of a specialist in 

computer technologies in mechanical 

engineering. In the conditions of the 

present day, the modern specialist in 

computer technologies in mechanical 

engineering should have knowledge of 

special disciplines and skills of work in 

modern CAD software. One of these 

software products is FeatureCAM. 

Вступ. В умовах сьогодення сучасний фахівець з 

комп’ютерних технологій в машинобудуванні повинен мати знан-

ня із спеціальних дисциплін та навички роботи в сучасних програ-

мних продуктах САПР. Одним з таких програмних продуктів є 

FeatureCAM.  

FeatureCAM – система для програмування токарно-

фрезерного обладнання. Програмування в FeatureCAM засноване 
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на роботі з типовими елементами якими є бобишки, кишені, вирі-

зи, стінки, отвори (фрезерна обробка), контури (токарна обробка). 

Матеріал узагальненого досвіду. Для створення візуалі-

зації обробки користувач вручну або автоматично виділяє елемен-

ти по завантаженій CAD-моделі, а програма автоматично застосо-

вує технологію обробки за замовчуванням. Користувач може кори-

гувати технологію шляхом зміни значень параметрів і включенням 

або виключенням вбудованих в неї операцій. Для того, щоб розро-

бити в FeatureCAM керуючу програму, технологу необхідно вико-

нати наступні дії: 

- створити в САПР FeatureCAM (чи імпортувати) CAD-

модель; 

- автоматично або вручну ідентифікувати елементи деталі 

(отвори, пази, кишені і т. п.); 

- натиснути кнопку симуляції обробки (осьовий, 3d, верс-

татний), в процесі якої відбувається розрахунок програм, що 

управляють 1-2.  

Усі інші дії CAM-система FeatureCAM виконує в автома-

тичному режимі, повністю автоматично на основі закладених в неї 

алгоритмів: вибирає з бази даних різальний інструмент, призначає 

стратегії обробки поверхонь, розбиває припуск на проходи, розра-

ховує режими різання і генерує програму для верстата з числовим 

програмним керуванням.  

Такий підхід дозволяє навіть недосвідченим користувачам 

якісно виготовити деталь на верстаті з ЧПК з першого разу. Досві-

дчений програміст-технолог може налаштувати роботу 

FeatureCAM під свої потреби (див. рисунок 1). 

Високий рівень автоматизації дозволяє мінімізувати час 

розробки керуючих програм для великої номенклатури верстатів з 

ЧПК. FeatureCAM має в основній базі великий перелік постпроце-

сорів, в тому числі для п'ятиосьових фрезерних верстатів, крім то-

го вирішує проблеми управління токарно-фрезерними оброблюю-

чими центрами. До числа постпроцесорів входять такі популярні 

серії верстатів, як DMG CTX і GMX, Doosan Puma MX і TT, Mazak 

Integrex ST, Nakamura NTX і NTJX, Okuma Macturn і багато інших. 

CAM-система FeatureCAM ефективно використовується 

тисячами підприємств по всьому світу на багатьох етапах як оди-

ничного, так і серійного виробництва 3. 
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Рисунок 1 – Імітація відпрацювання керуючої програми в CAM-

системі FeatureCAM 

 

Наявність постпроцесорів для широкого спектру верстатів 

з ЧПК і можливість їх доопрацювання під можливості конкретної 

стійки завжди було одним з ключових переваг FeatureCAM.  

Висновки. Розглянуті можливості FеаtureCAM роблять її 

ефективною для використання в освітньому процесі та підготовці 

сучасних фахівців з комп’ютерних технологій в машинобудуванні 

враховуючи гнучкість та швидкодію роботи та створення корис-

них моделей візуалізації 4. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО 

ЗАНЯТТЯ ЩОДО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Л.В. Вольська, Л.А. Тимченко 

Підвищення якості викладання 

лекційного заняття, щодо обліку 

основних засобів підприємства. У 

статті розглядаються питання 

ефективності проведення 

лекційного заняття. Запропоновано 

етапи, методи та прийоми 

проведення заняття, що дозволить 

більш ефективно опанувати 

студентами матеріал щодо обліку 

основних засобів підприємства.  

L.Volska, L.Tymchenko  Improve - ment 

of the quality of lecture teaching of the 

class, according to means on basic 

enterprise. The article discusses the 

effectiveness of the lecture. The stage, 

methods and techniques of conducting the 

class are offered, which will allow students 

to master the material on accounting   of the 

basic means of entrepreneurship more 

effectively.  

 

Вступ. Лекція, як форма організації навчального заняття, 

використовується у навчальних закладах для вивчення різних 

предметів. Облік основних засобів на підприємстві є достатньо 

складною ділянкою бухгалтерського обліку, яка пов’язана не 

тільки з фінансовим, а й з податковим обліком та економікою. 

Тому актуальним питанням залишається підвищення якості 

викладання для студентів облікових спеціальностей лекційного 

заняття щодо обліку основних засобів.  

Мета статті полягає у висвітленні прийомів і методів, які 

сприятимуть підвищенню якості викладання лекційного заняття, 

щодо обліку основних засобів підприємства. Формувати уміння 

працювати самостійно; розвивати культуру мовлення; виховувати 

професійну зацікавленість, увагу, організованість, 

відповідальність під час роботи. 
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Матеріал узагальненого досвіду. Лекція – головна 

інформаційна магістраль у навчальному процесі, що сприяє 

засвоєнню системи знань зі спеціальності, формує широкий 

професійний кругозір і загальну культуру. Лекція розглядається і 

як метод і як форма навчання, призначена для засвоєння 

теоретичного матеріалу. Це логічно-стрункий, системний і 

послідовний виклад передбаченого програмою питання. Лекція дає 

студентам уявлення про тему у цілому, ознайомлює їх з основними 

теоретичними питаннями. Лекція будується на основі 

інформаційного методу подачі та пояснення матеріалу й 

організації пізнавальної діяльності студентів. При цьому викладач 

у систематизованій, доказовій і аргументованій формі словесно 

подає і пояснює навчальну інформацію, використовує відповідні 

наочні матеріали, презентації та інші засоби навчання.  

Студенти оволодівають методами, проникають у глибини її 

основних проблем, методологію і її розвитку; пізнають життєвий 

потенціал. Кожен викладач зобов’язаний вивчити основи 

лекційної майстерності, тобто оволодіти загальною грамотою цієї 

справи, щоб досягти в ньому досконалості. За своєю суттю лекція 

виступає і як організаційна форма навчання – “спосіб взаємодії 

викладача і студентів, у рамках якого реалізується різноманітний 

зміст і різні методи навчання”, і як метод навчання – “виклад 

навчального матеріалу в систематичній і послідовній формі”.  

Лекція – найбільш економічний спосіб передачі й 

засвоєння навчальної інформації, тобто культури мислення 

студентів. Однією з особливостей лекції є можливість викладача 

викласти в логічно систематизованій формі великий обсяг 

навчальної інформації. При цьому подача фактів сприяє активізації 

уваги, мислення студентів, збуджує інтерес і внутрішню 

активність думки, створює умови для подальшого більш глибокого 

і самостійного вивчення навчального матеріалу за підручником, 

посібником, тощо.  

Під час слухання лекції у студентів формулюється уміння 

слухати і усвідомлювати побачене і почуте, здійснювати такі 

важливі розумові операції, як аналіз, порівняння тощо. Викладач 

відбирає найголовніше, з великого потоку інформації, спрямовує 

студента на найважливіші питання спеціальності, на аналіз нових 
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проблем. Лекція – основа для подальшої самостійної роботи, яка 

вимагає методичне забезпечення і потребує особливої допомоги 

викладача. Вона справляє виховну і розвивальну дію в процесі 

взаємодії викладача і студента, розвиває інтерес до творчої 

здібності.  

Основна мета лекції – забезпечення орієнтованої основи 

для подальшого засвоєння навчального матеріалу. Однак у лекції є 

певні слабкі сторони, які обмежують її можливості в управлінні 

пізнавальною діяльністю студентів: відносно менша активність 

студентів, ніж в інших видах навчальних занять, неможливість 

індивідуального підходу в умовах масової аудиторії, складність 

зворотного зв’язку тощо. Лекції не є ілюстрацією підручника, вони 

й пов’язані між собою за змістом. У підручнику викладається 

загальний, фундаментальний матеріал навчальної програми. І 

лекція і підручник є основою для самостійної роботи студента. 

Також залежно від сприйняття аудиторією матеріалу викладач 

може вносити певні корективи у викладі під час лекції; лекційне 

викладання дуже економічне в часі, під час самостійного 

опанування інформацією студент витрачає набагато більше      

часу [5]. 

Однак, за допомогою стандартної лекції не завжди можна 

розвинути повною мірою професійні здібності та навички. У 

зв’язку з цим виникає потреба поряд з традиційною лекцією 

використовувати нестандартні, інноваційні форми лекційних 

занять.  

При традиційних формах лекцій сприймається переважно 

усна мова викладача, студенти засвоюють близько 15% поданої 

інформації. Один із способів зробити лекцію більш продуктивною 

– використати процес візуалізації інформації, тобто утворення на 

основі різних видів інформації наочного образу, який може 

слугувати опорою для розумових і практичних дій [6]. 

Однак ці слабкі сторони компенсуються іншими формами 

навчання. У цілісній системі форм і методів навчальних занять 

лекції належить найважливіша роль, яка може бути реалізована 

тільки цією формою навчання. Лекція справляє глибокий 

виховний вплив на студентську. Найважливішу роль в лекції 
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відіграє інформація – передача знань, і їх аналіз. Розвивальна 

функція лекції пов’язана із завданням формування пізнавальної 

активності аудиторії, вимагає ведення лекційного викладання як 

процесу самостійного творчого пізнання. Завдання – включити 

аудиторію в процес пошуку, разом з аудиторією заново осмислити 

цей процес, підводячи студентів до самостійного усвідомлення 

одержаних висновків.  

Орієнтаційна функція лекції дає змогу спрямувати 

студента в потоці інформації, одержаної із різноманітних джерел – 

лекцій, практичних занять, вивчення навчальної літератури тощо. 

Здійснюючи огляд літератури, аналізуючи теоретичні положення, 

викладач виділяє основне, істотне, вказує на правильний шлях 

вирішення поставлених завдань, допомагає виділити головне і 

відкинути зайве, вибудовує одержану інформацію в чітку систему.  

Організаційна функція лекції надзвичайно значуща, саме 

вона робить лекцію незамінною, найважливішою ланкою 

навчального процесу. У всій багатоманітності форм і методів 

навчальної діяльності тільки лекція здатна об’єднати всі елементи 

складного процесу пізнання, організувати й спрямувати процес 

для досягнення поставлених цілей.  

Важлива проблема, яку необхідно спробувати вирішити з 

першої ж зустрічі, – це визначення взаємовідносин, позиції 

викладача у спілкуванні зі студентами.  

Студент, який відчуває тиск, займає частіше всього 

пасивно-захисну позицію. Така установка негативно впливає на 

його формування як спеціаліста і людини. Для того, щоб змінити 

установку студентів, викладачу необхідно змінити власні 

установки стосовно них.  

Можна виділити три етапи з формування нової установки 

на співпрацю. На першому етапі, знайомлячись зі студентами, 

викладач може повідомити їм, як буде проходити лекція. Успіх 

першого етапу полягає в тому, що у студента виникає бажання 

спілкуватися з викладачем як з людиною і професіоналом. В 

основі другого етапу лежать відносини співробітництва, що 

передбачає, що всі проблеми викладачі і студенти вирішують 

разом.  
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На третьому етапі дії студентів ще невпевнені, вони не 

почувають себе розкуто, допускають помилки. Важливо не 

оцінювати дії студентів, а показувати їх можливості, 

використовувати цікаве в подальшій роботі. До висловлювань 

студента рекомендується ставитись як до думки співробітника.  

Повідомлення основних питань теми певним чином 

“приковує” і утримує протягом усієї лекції увагу студентів. Із 

самого початку програмується свідомість студентів, формується їх 

інтерес і очікування відповідей на поставлені запитання. Успішне 

прочитання лекції залежить від багатьох об’єктивних і 

суб’єктивних факторів. 

Найбільше успіху викладача сприяє мова: проста, 

зрозуміла, виразна, не перевантажена цитатами і цифрами, 

незрозумілими термінами. Гарна лекція передбачає 

індивідуалізовану мову, вільну від шаблонів і граматичної сухості, 

насичену яскравими прикладами, порівняннями, повчальними 

посиланнями, гумористичними моментами, переконливими 

коментарями до ілюстрованого матеріалу, власними роздумами. 

Лекції слід проводити, дивлячись на студентів, а не читати з 

аркуша, не підводячи очей.  

Головна умова повноцінного засвоєння – це розуміння. 

Управляти процесом засвоєння – означає своєчасно виявляти 

ускладнення студента і допомагати йому швидше їх усувати. Тому 

необхідно зразу ж поставити перед собою завдання домогтися 

розуміння студентами лекційного матеріалу. З цією метою бажано 

поставити себе не місце студента і проаналізувати сприйняття ним 

матеріалу. До завдання аналізу входить: визначити ускладнені 

моменти, встановити їх психологічні причини і відшукати 

методичні прийоми їх усунення. Робота викладача, спрямована на 

досягнення студентами розуміння, вимагає значних витрат 

лекційного часу, необхідного для викладення всього матеріалу 

програми.  

Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Схема проведення лекційного заняття на 

тему «Облік основних засобів підприємства», буде здійснюватися 

за наступним планом:  
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План лекції:  

1. Визначення основних понять, класифікація та оцінка 

основних засобів  

2. Документальне оформлення обліку основних засобів  

3. Синтетичний і аналітичний облік надходження та 

вибуття основних засобів. Кореспонденція рахунків при обліку 

операції з основними засобомами на підприємстві  

4. Облік ремонтів основних засобів.  

5. Сутність та методи амортизації основних засобів [1].  

Метою лекційного заняття є ознайомити студентів з 

обліком основних засобів; порядком відображення в обліку 

надходжень і вибуття основних засобів; основними методами 

нарахування амортизації; порядком проведення переоцінки та 

відображення її в обліку. Формувати уміння працювати 

самостійно; розвивати культуру мовлення; виховувати професійну 

зацікавленість, увагу, організованість, відповідальність під час 

роботи. 

Реалізація основної мети передбачає вирішення наступних 

завдань:  

- з’ясування економічної сутності основних засобів та їх 

ролі для підприємства; 

- обґрунтування нормативно-правового регулювання 

операцій з основними засобами; 

- з’ясування методології та організації обліку основних 

засобів підприємства;  

- розгляд методів амортизації основних засобів 

підприємства.  

Висновки. Звісно, що одних лекцій для формування 

професіонала недостатньо. Разом з цим, застосування активних 

методів навчання загалом сприяє підвищенню ефективності 

засвоєння знань, збереженню інтересу до навчальної дисципліни, а 

також формуванню професійних умінь та навичок майбутніх 

фахівців. Підводячи підсумки проведеної роботи необхідно 

відзначити, що наведені в статті методи навчання сприятимуть 

підвищенню якості викладання лекційного заняття, що дозволить 
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студентам більш ефективно опанувати матеріал щодо обліку 

основних засобів підприємства.  

Отже, проведення лекції є важливим етапом викладацької 

роботи.  
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ  

ОСВІТИ 

Т.В.Матвієнко. Проєктна діяль-
ність у формуванні екологічної 
компетенції здобувачів фахової пе-
редвищої освіти. Проєктна діяль-
ність як одна з форм методичних те-
хнологій навчання,є дієвим засобом 
формування екологічної компетенції 
здобувачів освіти. Такий вид роботи 
під час визначати проблеми та  шля-
хів їх вирішення, формує активну 
життєву позицію та свідоме екологі-
чне мислення .  

T.V. Matvienko. Project activities in the 

formation of the environmental compe-

tence of students to higher education. 
Project activity as one of the forms of 

methodological teaching technologies is an 

effective means of forming the environ-

mental competence of educational students.  

This type of work, while identifying prob-

lems and ways to solve them, forms an ac-

tive life position and conscious environ-

mental thinking. 

Вступ. У сучасних умовах екологічної кризи, лише її подо-

лання допоможе зберегти життя на Землі. Тому з кожним роком 

все більше зростає потреба в забезпеченні сприятливого стану до-

вкілля для  якісного життя людини. А досягти оптимальних показ-

ників навколишнього середовища для збереження та підтримання 

здоров’я людини можливо лише при розробці та подальшому до-

триманні принципів взаємовідносин людини з природою. Тому 

екологічна освіта , перш за все, необхідна для формування розу-

міння необхідності гармонійного співіснування суспільства з ото-

чуючим середовищем. А розвиток екологічної компетенції  є за-

безпеченням формування умінь і навичок, які проявляються в ак-

тивній життєвій позиції та діяльності людини у взаємовідносинах з 

природою [4]. Формування екологічної компетенції та екологічно-

го мислення у здобувачів фахової передвищої освіти може здійс-

нити лише практична діяльність, яка реалізується в дослідницьких 

екологічних проєктах [2].   
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Матеріал узагальненого досвіду. Під час екологічної під-

готовки здобувачів освіти технічних закладів освіти значну роль 

відіграє цілеспрямоване виховання екологічно грамотних і відпо-

відальних людей, що постійно та систематично поповнюють свої 

знання. Сьогодні все більшої уваги приділяють використанню ме-

тодів активного навчання, що сприяє кращому розвитку розумової 

і практичної діяльності, умінню інформаційного пошуку та оброб-

ки інформації. 

Створення екологічних проєктів, для сучасної молоді, це 

можливість проявити себе та зробити щось цікаве та корисне мак-

симально використовуючи власні можливості та набуті знання [1]. 

Враховуючи широке розповсюдження на практиці проєкт-

ної технології навчання, варто окреслити основні поняття, ознаки 

даної технології. 

Екологічна дослідницька діяльність – це пошукова робота, 

пов’язана з рішенням актуальної екологічної проблеми, яка  реалі-

зується в таких основних етапах: визначення теми, предмета та 

об’єкта дослідження; опрацювання теоретичних джерел, що висві-

тлюють теоретичні аспекти проблеми; вибір методик дослідження 

і практичне оволодіння ними; збір, аналіз та узагальнення практи-

чного матеріалу з  коментарями та науково-обґрунтованими влас-

ними висновками; презентація виконаної роботи. 

Типи екологічних проєктів: 

1. Творчі проекти (газета, виставка, відеофільм). 

2. Інформаційні проекти (бюлетень, брошура). 

3. Практико-орієнтовані проекти (методичні розробки) 

4. Дослідницькі проекти (пошукові (науково-пошукові) 

роботи) [2]. 

На проектувальному етапі проєкту, навчального чи дослід-

ницького,  організації навчального дослідження важливим є визна-

чення об'єкта і предмета дослідження. Предметом дослідження є 

та сторона об’єкта дослідження, яка розглядається в роботі, тобто 

на яку направлена дослідницька діяльність. Об’єкт і предмет спів-

відносяться між собою, як загальне та часткове [3]. 

Саме таким чином здійснювалося планування здійснення 

реальних проєктів в Херсонському політехнічному коледжі Одесь-

кого національного політехнічного університету (ХПТК ОНПУ), 

керівником яких мені довелося бути: 
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1. «Вплив автотранспорту на стан та якість  атмосферного 

повітря ХПТК ОНПУ», 2014 р. 

Після детального теоретичного вивчення проблеми забруд-

нення довкілля автотранспортом, здобувачі освіти дослідили рі-

вень забрудненості атмосфери біля ХПТК ОНПУ, під час якого 

використали наступні методи оцінювання стану атмосферного по-

вітря: за показником інтенсивності руху автотранспорту та ступеня 

забрудненостi атмосферного повiтря вiдпрацьованими газами (за 

концентрацiєю СО);дослідження на концентрацію (CO2) CO в ат-

мосфері за допомогою газоаналізатору УГ-2; дослідження на кіль-

кість кисню в атмосфері за допомогою ручного насосу НП- 

3М;дослідження стану атмосферного повітря за допомогою ліхе-

ноіндикації. 

У результаті проектної роботи акцентовано увагу на біоло-

гічних методах, зокрема, ліхеноіндикації та визначенні показника 

інтенсивності руху автотранспорту. 

2. «Енергетика та енергозберігаючі технології», 2015 р. 

Був опрацюваний матеріал щодо світової енергетичної 

проблеми, потім досліджено проблему енергетики на території 

України. Після чого студенти проаналізували доцільність та перс-

пективність застосування традиційних та альтернативних джерел 

енергії, як можливість енергозбереження і дослідили використання 

енергозберігаючих технологій  на території ХПТК ОНПУ, визна-

чили їх ефективність.  

3. «Оцінка забрудненості повітря», 2016 р. 

Проаналізували види пилового забруднення та його нега-

тивний вплив на організм людини та довкілля. 

Вивчили методики визначення пилових забруднень та сту-

пінь пилового забруднення на території ХПТК ОНПУ. Запропону-

вали проводити регулярні заходи щодо його зменшення. 

4. «Побутові відходи та їх вплив на людину», 2017 р. 

Виконуючи даний проект було вивчено проблему забруд-

нення навколишнього середовища, викликаних твердими побуто-

вими відходами. Визначили кількість використаних твердих про-

мислових відходів (ТВП) в побуті та розроблені рекомендації що-

до зменшення їхньої кількості та утилізації. 

5. «Вплив куріння та недопалків на людину», 2019 р. 
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Вивчили фактори забруднення навколишнього середовища 

від куріння. Потім проаналізували види і склад цигарок та їх нега-

тивний вплив на організм людини та довкілля. Розглянули різні 

методики впливу куріння на навколишнє середовище за допомо-

гою яких визначили ступінь тютюнового забруднення на території 

ХПТК. Експериментально довели негативний вплив тютюнового 

диму на екологію. 

Так, саме проєктна діяльність являється одним з найбільш 

дієвих засобів для формування екологічної компетентності під час 

екологічного виховання в рамках неперервної екологічної освіти у 

вищих перед фахових навчальних заклад.  

Висновки. Механізм формування екологічної компетенціїї 

є достатньо складним і тривалим. Необхідно ретельно відбирати та 

реалізовувати  сучасні ефективні методи та принципи під час на-

вчально – виховного процесу. Займаючись проєктною діяльністю 

викладач  разом зі здобувачами освіти стає рівноправним  учасни-

ком складної, кропіткої, пошукової та науково – пізнавальної дія-

льності. Це значно складніше ніж просто провести лекцію чи прак-

тичне заняття, вимагає певного додаткового часу та зусиль від усіх 

учасників навчально-виховного процесу, але саме такий вид діяль-

ності ефективно забезпечує формування екологічної компетентно-

сті, високий рівень якої в майбутньому сприятиме прийняттю еко-

логічно обґрунтованих професійних рішень в будь – якому виді  

діяльності, відповідально врегульовувати життєві  ситуації у спів-

відношенні задоволення особистих потреб з принципами сталого 

розвитку довкілля. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ЯК 

МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

І.М. Устінова. Інтерактивні техно-

логії на уроках історії як метод ак-

тивізації пізнавальної діяльності  

здобувачів освіти. У статті розгля-

даються теоретичні засади та практи-

чне використання деяких методів 

інтерактивного навчання на заняттях 

з історії. 

I.M. Ustinova. Interactive technology in 

the lessons of history as a method of ac-

tivating the cognitive activity of educa-

tional recipients. The article discusses 

theoretical backgrounds and the practical 

use of some methods of interactive learn-

ing in history classes. 

 

Вступ. Освіта у сучасному світі є найважливішим чинни-

ком становлення особистості. Як вважають дослідники, у ХХІ сто-

літті успішна людина повинна бути інтелектуально розвинутою 

особистістю, відкритою, демократичною, толерантною. Особистіс-

тю, здатною вирішувати найскладніші проблеми, працювати в ко-

лективі, вміти швидко приймати рішення, адаптовуватись до світу, 

що швидко змінюється. Саме тому в Законі України «Про освіту» 

наголошено що метою освіти є всебічний розвиток людини як осо-

бистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуа-

льних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і не-

обхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного ви-

бору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економіч-

ного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, під-

вищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого 

розвитку України та її європейського вибору [1]. У зв’язку з цим в 

педагогічній практиці все частіше  на зміну авторитарному стилю 

навчання приходить демократичний. Під час такого стилю навчан-

ня міняється форма взаємодії між здобувачами освіти  та виклада-

чем. Нова форма передбачає активну  взаємодію, співпрацю, взає-
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морозуміння між викладачем  і здобувачами освіти. Одним із де-

мократичних методів навчання є інтерактивний метод. 

Матеріал узагальненого досвіду. Методологічною осно-

вою активної форми навчання можуть слугувати розробки сучас-

них як зарубіжних так і вітчизняних педагогів, таких як В. Гузєєв, 

А. Гін, О. Пометун, Л. Пироженко, О. Пєхота та ін. 

Мета статті – розгляд і аналіз деяких інтерактивних  мето-

дів навчання. Теоретичні засади проілюстровані прикладами з 

власного досвіду, як можна  використовувати той чи інший метод  

під час проведення занять з історії 

Як вже було зазначено вище реформування системи освіти 

в Україні, вимагає від викладачів орієнтуватись на відмову від ав-

торитарного стилю навчання на користь гуманістичного підходу й 

застосовувати в освітньому процесі демократичні  методи що 

сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням її ін-

дивідуальних особливостей. 

Термін «інтерактивний» прийшов до нас з англійської і має 

значення "взаємодіючий". Існують різні підходи до визначення 

інтерактивного навчання. Одні вчені визначають його як діалогове 

навчання: «Інтерактивний – означає здатність взаємодіяти чи зна-

ходитись в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, 

комп’ютером) або ким-небудь (людиною). Отже, інтерактивне на-

вчання – це перш за все діалогове навчання, в ході якого здійсню-

ється взаємодія вчителя та учня» [5]. Найвдалішим є визначення  

О. Пометун та Л. Пироженко: «Сутність інтерактивного навчання 

полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов        

постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємо-

навчання (колективне, групове навчання в співпраці)…» [9, 7]. 

Які сильні сторони інтерактивних методів навчання? Перш 

за все – підвищення "ККД" процесу засвоєння інформації. За да-

ними американських вчених, під час лекції здобувач освіти  за-

своює всього лиш 5% матеріалу, під час читання – 10%, роботи з 

відео/аудіоматеріалами – 20%, під час демонстрації – 30%, під час 

дискусії – 50%, під час практики – 75%, а коли учень навчає інших 

чи відразу застосовує знання – 90% [9, 9]. Як бачимо, відносно па-

сивні методи навчання (коли здобувач освіти  лише засвоює та від-

творює інформацію) мають на рівень (в 5-10 разів!) нижчу ефекти-

вність, ніж активні та інтерактивні. 
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Під час інтерактивного навчання здобувач освіти стає не 

об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учас-

ником подій і власної освіти та розвитку (це особливо важливо для 

старшокласників). Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, 

що сприяє його ефективності. Основний принцип інтерактивного 

навчання можна сформувати словами педагогів давнини: те, що я 

чую, я забуваю; те, що я бачу й чую, - я трохи пам'ятаю; те, що я 

чую, бачу й обговорюю, - я починаю розуміти; коли я чую, бачу, 

обговорюю і роблю - я набуваю навичок; коли я передаю знання 

іншим - стаю майстром. 

Але при використанні інтерактивної форми навчання необ-

хідно певною мірою змінити організацію роботи із здобувачами 

освіти. По-перше, це змінення становища здобувачів освіти. Вони 

більше не «прикуті» до парт, можуть вільно пересуватися аудито-

рією, якщо це необхідно під час освітнього процесу. Проте, це не 

головне.  

Найголовнішим є збільшення часу на підготовку до занять 

як у викладача, так і  у здобувачів освіти. На перший погляд «лег-

ка», невимушена атмосфера на таких заняттях досягається завдяки 

наполегливій, всебічній підготовці в першу чергу викладача. Ви-

кладач повинен по-перше, дати дітям випереджаюче завдання – 

прочитати, подумати, можливо виконати якесь творче завдання. 

По-друге, підібрати для заняття такі інтерактивні вправи, які б до-

зволили здобувачам освіти максимально ефективно зрозуміти те-

му. По-третє, під час самих занять дати здобувачам освіти час по 

розмірковувати над завданням, щоб вони серйозно його сприйня-

ли. Щоб не перевантажувати здобувачів освіти варто використову-

вати на заняттях один інтерактивний  метод, максимум – два. 

Ще одна проблема, з якою стикається викладач при впро-

вадженні інтерактивних методів навчання, – це те, що здобувачі 

освіти часто не мають власної думки з проблеми, яка обговорю-

ється. Або бояться, чи не вміють висловлювати або обстоювати 

власні думки. Як правило, здобувачі освіти мотивують таку свою 

позицію побоюванням виглядати в очах ровесників смішними, як-

що їх позиція не буде співпадати з думкою викладача, або тих здо-

бувачів освіти, що мають авторитет у колективі.  

Часто здобувачі освіти в силу вікових психологічних особ-

ливостей не прислухаються до думки, що суперечить їх власній 

думці. Їм важко спокійно вислуховувати інших, йти на компроміс,  
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можливо, під час обговорення визнати, що їх позиція була хибною. 

Ще одним аспектом, що перешкоджає плідній праці під час вико-

ристання інтерактивних технологій є те, що при роботі у групі 

більш «сильні» здобувачі освіти встановлюють правила гри, не 

даючи «слабким» здобувачам освіти висловити свою думку або 

поділитись знаннями чи уміннями. 

Тому для викладача важливо створити на занятті таку ат-

мосферу, яка б дозволила здобувачам освіти забути про комплекси 

та максимально розкрити свій потенціал. Варто впроваджувати 

інтерактивні методи поступово, крок за кроком. Можливо, не при 

вивченні усіх тем курсу, а тільки деяких. Це дасть можливість і 

здобувачам освіти поступово адаптуватись до нових технологій 

отримання компетенцій. А самому викладачу це дасть змогу більш 

якісно готуватись до занять. Потрібно починати з найпростіших 

методів («Робота в групах», «Карусель», «Мікрофон», створення 

інтелектуальних карт, діаграм), поступово переходячи до більш 

складних ( «Мозаїка», «Мозковий штурм», «Аналіз ситуації»). З 

більш підготовленими здобувачами освіти можна на заняттях ви-

користовувати імітаційні ігри, дискусії, дебати.  

«Мікрофон» дає можливість кожному послідовно чи хао-

тично (за вибором людини, яка проводить опитування) сказати 

щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлю-

ючи свою думку чи позицію. [9, 35] Правила проведення такі:  

 говорити має тільки той чи та, у кого “символічний” мік-

рофон; відповіді не коментуються і не оцінюються; 

 коли хтось висловлюється, інші не можуть говорити або 

викрикувати з місця. 

Цей метод найбільш наближений до «традиційного» мето-

ду «фронтальне опитування». Відрізняється тільки наявністю «га-

джета» (уявного або реального) – мікрофона. Використовувати цей 

метод можна як під час актуалізації опорних знань (перевірки до-

машнього завдання), так і під час  узагальнення, систематизації 

знань.  Запитання можуть бути як простими – перевірка якості за-

своєння фактичного матеріалу (знання дат, хронології подій, пер-

соналій), так і складними, що дозволяють підключати логічне мис-

лення, вміння аналізувати інформацію. Наприклад, на заняттях з 

історії під час вивчення Української революції, зокрема подій 1917 

-1918 року, можна запропонувати здобувачам освіти  таке питання: 

«На думку Т. Гунчака, «Центральна Рада заплатила за згоду з 
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Тимчасовим урядом невиправдано високу ціну». На чому ґрунту-

ється ця думка?» Або: «Деякі історики вважають, що радянська 

влада на початку 1918 року «була принесена на багнетах російсь-

кої армії». Чи згодні Ви з такою точкою зору? Чи тільки завдяки 

військовій силі більшовики змогли перемогти Центральну Раду?» 

«Мікрофон» є ефективним методом на заключному етапі 

заняття, коли здобувачі освіти  рефлектують з приводу того, що і 

як вони робили на цьому занятті. Наприклад, можна запропонува-

ти запитання на зразок: «Що я дізнався/дізналася нового на занят-

ті? Що я встиг/встигла зробити на занятті? Чого досяг/досягла? 

Що залишилося невирішеним? Що сподобалося найбільше?» то-

що. 

Метод «Робота в малих групах» по 3-4 осіб, як правило 

проводиться з метою набуття навичок спілкування і співпраці. Це 

один із найбільш ефективних методів, адже за організації групової 

роботи відбувається обмін думками, результатом якого є оптима-

льне спільне вирішення поставленої проблеми. [9, 30] Групи отри-

мують конкретне завдання. Це може бути робота з документами, 

ілюстраціями (карикатурами або плакатами), що допомагають 

більш детально познайомитись з періодом, що вивчається. 

Метод роботи в групі можна використовувати при прове-

денні занять з узагальнення знань. Можна проводити підсумкове 

заняття з темі у вигляді вікторини, брейн-рингу. При підведенні 

підсумку і виставленні оцінок здобувачі освіти можуть самі вирі-

шувати, які оцінки поставити членам групи, в залежності від того, 

як ті працювали.  

Ще одним варіантом використання методу роботи в групах 

під час узагальнюючого заняття є ускладнений варіант вікторини. 

Здобувачі освіти, розподілені по групам, отримають по кілька 

комплектів карток. Наприклад, «дати», «події», «історичні діячі». 

Надається певний час для роботи в групах, для того, щоб здобувачі 

освіти могла згрупувати картки в логічні ланцюжки (дата, подія, 

історичний діяч) та доповнити його більш детальною інформаці-

єю. Далі викладач називає у довільному порядку або дату, або ім’я, 

або подію. Здобувачі  освіти  повинні правильно назвати інші 

складові логічного ланцюжка. При наявності вірної додаткової ін-

формації група отримує бонусний бал. 

Імітаційні ігри – це процедури з виконання певних прос-

тих, відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які явища навко-
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лишньої дійсності. Результатом є швидке прийняття рішень та 

миттєві реакції. Імітаційні ігри розвивають в здобувачів освіти уя-

ву, навички критичного мислення, сприяють застосуванню на 

практиці вмінь, стимулюють прояви самостійності, їхні творчі мо-

жливості [9, 43]. 

Досить цікавою і пізнавальною є гра «Верховна Рада». 

Здобувачі освіти діляться на групи – фракції парламенту. Кожна 

«фракція» отримує список законопроектів і час, щоб з’ясувати 

(домовитись), у якому порядку вона готова поставити ці законоп-

роекти на голосування. Після цього обговорення «порядку денно-

го» починається всіма «фракціями». Викладачу не варто очікувати 

на якийсь конкретний результат. Тому що здобувачі освіти, як 

правило, не знаходять компроміс. Але гра цікава тим, що дає мож-

ливість дітям зрозуміти всі труднощі суспільно-політичного жит-

тя,  те, як важливо вміти іти на поступки, домовлятись, шукати 

компроміси заради  спільної безпеки та процвітання. 

Вдосконалюючи форми і методи освітнього процесу шля-

хом застосування інтерактивних технологій, не варто залишати 

поза увагою  те, що вже пройшло випробування часом – схеми, 

діаграми, інформаційні таблиці. Такі таблиці виконують кілька 

функцій. По-перше, інформаційну і ілюстративну – фіксація пев-

ного набору історичних відомостей. По-друге, виховну- форму-

вання просторового, логічного  мислення. Можна додати інтерак-

тивність і в такі традиційні методи. Створення діаграми, схеми або 

заповнення таблиці можна провести на занятті за допомогою здо-

бувачів освіти. Так, наприклад, при вивченні теми «Переддень сві-

тової війни», можна створити схему «Причини війни і місце Укра-

їни в планах воюючих держав». На  діаметрально протилежних 

краях дошки (аркуша)   малюються прямокутники із заголовками 

«Антанта», «Троїстий союз», вказуються дати створення блоків та 

складаються списки учасників.  Центральна частина схеми запов-

нюється стрілками, що вказують на те, між якими країнами були 

протиріччя, і надписами, що пояснюють, які саме протиріччя існу-

вали. (флот, вплив, колонії, території, тощо). Інформацію для за-

повнення такої схеми здобувачі освіти знаходять в тексті відповід-

ного параграфа підручника. За  аналогічним алгоритмом можна 

створювати схеми, які можуть в ілюстрованій формі пояснити 

причини будь-якої історичної події (війни, революції, повстання 

тощо). 
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Висновки. Таким чином   інтерактивне навчання – це перш 

за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія ви-

кладача  та здобувача освіти. Під час інтерактивного навчання 

здобувач освіти стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчу-

ває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. А 

викладач із носія знань перетворюється на організатора пізнаваль-

ної діяльності Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що 

сприяє його ефективності. Особливістю інтерактивного навчання є 

також підготовка молодої людини до життя і громадської активно-

сті в громадянському суспільстві і демократично правовій державі. 

Це вимагає активізації навчальних можливостей здобувачів освіти 

замість переказування  абстрактної «готової» інформації. Навчаль-

ні заняття також повинні надати здобувачам освіти основні пізна-

вальні та громадянські вміння, а також навики і зразки поведінки. 
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МЕДІАОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Н.В. Дуганова, Л.В. Саврадім. Медіа-

освіта як засіб формування 

культорологічної компетентності 

студентів. У дослідженні розглянуто 

проблему впливу медіаосвіти на 

особистість, наведено методики 

використання елементів медіаосвіти у 

навчальному процесі.  

N.V. Duganova, L.V. Savradim. Media 

Education as a means of forming the 

Cultural Competence of education. The 

problem of influence of media education 

on personality is considered in the  

research, methods of using elements of 

media education in the educational 

process are presented. 

Вступ. Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-

комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально 

потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і 

безпечного користування ними [6]. 

Сучасні медіа потужно впливають на освіту молодого 

покоління і стають провідним чинником його соціалізації, 

джерелом дистанційної і  неформальної освіти. Медіаосвіта 

забезпечує відкритість освітнього процесу сучасним швидко 

змінюваним знанням і наближає зміст освіти до потреб 

повсякденного життя людини 

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на 

формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості 

до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-

медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, 

телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане 

спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [6]. 
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Матеріал узагальненого досвіду. Сутність медіаосвіти за 

визначеннями дослідників з цього питання – багатогранна. Одна з 

теорій медіаосвіти – культурологічна. Ця теорія полягає в тому, що 

медіа пропонує, а не нав’язує інтерпретацію текстів. Аудиторія 

завжди перебуває у процесі діалогу з медіатекстами та їхнього 

оцінювання. Аудиторія самостійно аналізує контент, вкладає в 

нього свою інтерпретацію. Головною метою медіаосвіти у процесі 

навчання є допомога здобувачам освіти зрозуміти, як засоби медіа 

можуть збагатити  знання. 

Методика медіаосвіти студентської аудиторії, як правило, 

базується на реалізації різноманітних творчих завдань 

спрямованих на розвиток вміння аналізувати медіатексти. 

Теоретичний аналіз їх елементів, розробка та застосування їх у 

практиці навчання дозволяють виділити основні функції таких 

завдань: навчальні, адаптаційні, розвивальні та управлінські. Цикл 

творчих занять, спрямованих на розвиток вміння аналізувати 

медіатексти, реалізується через: 

– виявлення й розгляд змісту епізодів медіатекстів, що 

втілюють з максимальною яскравістю характерні закономірності 

навчальному матеріалу в цілому; 

– аналіз логіки мислення авторів медіатексту – у розвитку 

конфліктів, характерів, ідей, аудіовізуального, просторово-

тимчасового ряду, монтажу тощо; 

– визначення авторської концепції й обґрунтування 

особистого ставлення кожного студента до тієї чи іншої позиції 

авторів медіа тексту [2]. 

Методична реалізація даних етапів ґрунтується на 

використанні творчих, ігрових, евристичних та проблемних 

завданнях, що істотно підвищують активність і зацікавленість 

аудиторії. 

Евристична форма проведення заняття, у ході якої 

аудиторії пропонується кілька помилкових і вірних суджень, 

істотно полегшує студентам у вирішенні аналітичних задач і 

служить першою сходинкою до наступних ігрових і проблемних 

форм обговорення медіатекстів. 

У ході реалізації методики евристичних підходів 

проведення занять аудиторії пропонуються:  
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- справжні й помилкові трактування логіки авторського 

мислення на матеріалі конкретного епізоду медіатексту;  

- вірні й невірні варіанти авторської концепції, що 

розкривається в конкретному медіатексті [1]. 

Подібна евристична форма проведення занять особливо 

ефективна для студентів зі слабкою початковою підготовкою, із 

відсутністю незалежного, самостійного мислення. Такій аудиторії, 

потрібні базові тези, на основі, яких можна сформулювати власне 

аналітичне судження. 

В ігрових формах проведення занять доцільно 

використовувати такі  ігрові завдання: літературно-імітаційні; 

театралізовано-ситуативні творчі завдання [4]. 

Літературно-імітаційні завдання передбачають написання 

студентами анотацій та сценаріїв рекламних або антирекламних 

медіатекстів, своїх варіантів «поліпшення якості» тих чи інших 

відомих медіатекстів (які зміни можна внести в дизайн і макет 

інтернет-сайту, журналу, газети, що змінили б у сюжеті 

конкретного медіатексту). 

Виконуючи ці завдання, аудиторія в ігровій формі 

готується до більш серйозного проблемного аналізу медіатекстів. 

Всі вищевказані види роботи колективно обговорюються. 

Більшість завдань виконується на «конкурсній» основі, з 

наступним визначенням кращої роботи тощо. Показниками якості 

виконання завдань є уміння в ігровій формі розповісти про 

найбільш привабливі, видовищні аспекти медіатекстів, 

представити логічно й художньо переконливий варіант заміни 

окремих компонентів медіатексту. 

Театралізовано-ситуативні творчі завдання передбачають 

створення театралізованих ситуацій прес-конференцій, інтерв’ю з 

персонажами літературних творів, «юридичного» рольового етюду 

з тем начальної дисципліни.  

По суті, театралізовано-ситуативні творчі заняття 

доповнюють і збагачують уміння, отримані аудиторією під час 

літературно-імітаційних ігрових практичних занять. Крім умінь 

усного колективного обговорення, вони сприяють розкутості, 

товариськості аудиторії, збагачують мову студентів, активізують 

їх імпровізаційні здібності. 
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Одним з недоліків театралізовано-ситуативних завдань є 

досить тривалий підготовчий етап, який забезпечує вивчення та 

сприйняття студентами відведеної їм ролі.  

Наступний цикл завдань – проблемні завдання, які 

передбачають колективне обговорення і  рецензування 

медіатекстів. У практичній педагогічній діяльності доцільно  

використовувати такі види проблемних творчих завдань: 

– співставлення й обговорення рецензій (статей, книг) 

професійних медіакритиків, журналістів; 

– підготовка рефератів, присвячених теоретичним 

проблемам медіакультури; 

– усні колективні обговорення (за допомогою проблемних 

запитань педагога) медіатекстів; 

– письмові рецензії студентів на конкретні медіатексти 

різних видів і жанрів [5]. 

Логіка послідовності творчих завдань виходить із того, що 

критичний аналіз медіатекстів починається зі знайомства студентів 

з роботами медіакритиків-професіоналів (рецензії, теоретичні 

статті, монографії, присвячені медіакультурі й конкретним 

медіатекстам). На основі опрацьованих матеріалів студенти 

роблять аналіз про зміст, меседж цих медіатекстів, та виносять 

проблемні питання для загального обговорення у формі дискусії, 

круглого столу, конференції. 

На заняттях з дисциплін соціально-гуманітарного 

спрямування можна запропонувати такі проблемні запитання: «У 

чому автори твору бачать переваги й недоліки даного 

медіатексту?», «Наскільки глибоко рецензенти проникають у 

задум автора?», «Згодні ви  з тими чи іншими висновками 

рецензентів? Чому?», «Чи є в рецензентів свій індивідуальний 

стиль? Якщо так, то в чому він проявляється (стилістика, лексика, 

доступність, наявність іронії, гумору тощо)?», «Що актуально, в 

медіа тексті?», «Медіатексти якої тематичної, жанрової 

спрямованості підтримує автор статті, книги? Чому?», «Чому 

автор побудував композицію свого твору так, а не інакше?». 

Заняття з формування вмінь аналізу й синтезу медіатекстів 

повинні бути спрямовані на тренування звукозорової пам'яті, на 

стимуляцію творчих здібностей особистості, на імпровізацію, 

самостійність, культуру мислення, здатність застосувати отримані 
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знання в нестандартних ситуаціях, на міркування про моральні й 

художні цінності. 

Для обговорення медіатекстів  пропонується наступна 

схема: 

– вступне слово ведучих (його мета, дати коротку 

інформацію про авторів медіатексту, нагадати про їхні попередні 

роботи, щоб аудиторія могла вийти за рамки конкретного твору та 

звернутись і до інших творів цих авторів; якщо в цьому є 

необхідність, зупинитись на історичному чи політичному 

контексті подій, у жодному разі не торкаючись художніх, 

моральних та інших оцінок авторської позиції і, зрозуміло, не 

переказуючи фабулу твору), тобто установка на медіасприйняття; 

– колективне «читання» медіатексту (комунікативний 

етап); 

– обговорення медіатексту, підбиття підсумків заняття. 

Обговорення медіатекстів починається з простих для 

сприйняття творів масової  культури за такими етапами: 

– вибір епізодів, що найбільш яскраво виявляють художні 

закономірності побудови всього твору; 

– аналіз даних епізодів (спроба розібратись у логіці 

авторського мислення, у комплексному, взаємозалежному 

розвитку конфлікту, характерів, ідей тощо); 

– виявлення авторської концепції та її оцінка аудиторією. 

Для підведення підсумків обговорення використовуються 

проблемно-перевірочні запитання, які визначають ступінь 

засвоєння аудиторією отриманих умінь аналізу медіатексту 

(наприклад: «З якими відомими вам медіатекстами можна 

порівняти даний твір? Чому? Що між ними спільног? У чому 

полягає новизна та актуальність даного медіатексту?»). 

Показником здатності аудиторії до аналізу аудіовізуальної  

структури медіатекстів є вміння осмислювати багатошаровість 

образного світу компонентів твору, як окремо, так і в цілому.  

Висновок. Одна з основних задач медіаосвіти у 

навчальних закладах в сучасних умовах – формування й розвиток 

в аудиторії критичного мислення, комунікаційної 

медіакомпетентності всіх учасників навчально-виховного 

процесу [3]. 
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Однак розвиток критичного мислення у здобувачів освіти 

неможливий без знань про типові цілі, методи та прийоми 

маніпулятивного медіавпливу на аудиторію. Знаючи конкретні 

прийоми подібного впливу, студенти зможуть більш критично 

сприймати будь-яку інформацію, що надходить у вигляді 

медіатекстів.  

Застосування медіатекстів як засобу формування   

культорологічної компетенції у здобувачів освіти є не лише 

вимогою сучасності, а й ефективним компонентом у процесі 

навчання. Систематична робота з медіатекстами сприяє розвитку 

професійного та медіакомпетентного фахівця.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНИХ ВМІНЬ І НАВИЧОК 

СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН З ІНФОРМАЦІЙНО КОМП’ЮТЕРНИМИ 

ТЕХНОЛОГІЯМИ 

І.М. Надєляєв, В.В. Вітков. Вико-

ристання практичних вмінь і 

навичок студентів при викладанні 

електротехнічних дисциплін з 

інформаційно комп’ютерними 

технологіями. У статті розглянуто 

використання сучасних інформаційних 

технологій навчання дл я набуття 

студентами теоретичних і практичних 

знань та вмінь, навичок та інших 

компетенцій в галузі електромеханіки 

та електротехніки під час викладання 

дисципліни «Електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд» 

I. Nadieliaiev, V. Vitkov. The use of 

student’s skills of electrotechnical 

subjects in IT technologes. The article 

deals with the use of modern 

information technologies for teaching 

students to acquire threoretical and 

practical knowlege, skills and other 

competences in the field of 

electromechanics and electrical 

engineering in the course of teaching the 

subject «Electrical eguipmentof 

enterprises and civil structures». 

 

Вступ. Сучасний ринок праці вимагає від сучасного 

працівника високої професійної підготовки. Який повинен 

володіти не тільки професійними навичками отриманими в 

навчальному закладі фахової передвищої освіти, а і умінням 

користування комп’ютерною технікою і володіти комп’ютерними 

програмами. Тому перед викладачем спецдисциплін стоїть 

завдання підготовки всебічно розвиненого професіонала. Для 

більш якісної підготовки майбутнього спеціаліста під час 

проведення лекційних занять впроваджуються елементи практики 

з використанням інформаційно комп’ютерних технологій. 

Комбінуючи лекційне заняття з практичним в межах однієї 
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навчальної пари досягається: максимальна зацікавленість студента 

дисципліною; суміщення теорії з практикою; зв'язок з майбутньою 

професійною діяльністю; застосування міжпредметних зв’язків. 

Матеріал узагальненого досвіду. У процесі вивчення 

фахових дисциплін викладачі:  

– формують у студентів теоретичні знання та професійні 

навички практичної роботи,  

– розвивають самостійність у виборі 

електроустаткування, електричних апаратів і електричних машин,  

– навчають здобувати фундаментальну підготовку з 

читання електричних принципових і монтажних схем для 

майбутньої професійної діяльності,  

– надають уміння працювати з вимірювальними 

приладами,  

– проводять підготовку до ефективної участі у 

професійній діяльності в умовах інформаційного суспільства.  

Під час навчального заняття іноді студенту необхідно 

швидко і оперативно отримати результати показань 

вимірювальних приладів, зробити складні розрахунки, побудувати 

графіки і характеристики роботи електроустаткування, формувати 

показники вимірювальних приладів у табличній формі. Тому 

використання комп’ютеру і спеціалізованого програмного 

забезпечення дає студенту можливість всебічно розвиватися і 

отримувати максимальні теоретичну підготовку і практичні 

навички для досягнення більших професійних якостей з більш 

високою конкурентоспроможністю на ринку праці. А 

використання стандартних комп’ютерних програм з пакету 

Microsoft  Office вчасності Microsoft Excel дає змогу розширити 

спектр застосування комп’ютерних технологій під час проведення 

навчальних занять.  

При викладанні дисципліни «Електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд» при розробці монтажних схем, а 

також адресному маркуванні терміналів електричних апаратів на 

принципових електричних схемах можливо використовувати 

програму для автоматичного їх кодування. 

Для комутаційних апаратів дуже важливою є інформація 

щодо їх терміналів, які також повинні мати відповідне маркування на 

корпусі апарата. Нормативні вказівки щодо позначень терміналів 
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наводяться в базовому стандарті стосовно комутаційних апаратів 

та апаратів керування низької напруги ІЕС 60947-1 (Annex L). 

Метою запровадження стандартизованих позначень 

терміналів комутаційних апаратів є їх ідентифікація, тобто 

надання інформації стосовно функцій кожного з терміналів або 

про їх застосування. Маркування терміналів, яке виконується 

виробником, не повинно допускати будь-яких невизначеностей, 

кожне маркування має зустрічатися лише один  раз, проте, два 

термінали, з’єднані конструктивно можуть мати однакове 

маркування.  
Маркування різних терміналів одного елементу кола має 

однозначно позначати, що ці термінали відносяться до однієї гілки 

кола. 

Маркування терміналів елементів, які мають імпеданс 

(котушки, сигнальні лампи тощо), має бути літерно-цифровим та 

містити одну чи дві літери, що позначають їх функціональне 

призначення, з наступними цифрами. Літери мають бути тільки 

великими латинськими, а цифри – арабськими. 

Один з терміналів контактних елементів маркується непарним 

числом, інший термінал того ж контактного елемента маркується 

найближчим більшим парним числом. 

Якщо треба ототожнити термінали, що належать до входу 

та виходу одного елемента, то менше число має відноситися до 

вхідного терміналу (наприклад: на вході – 1, на виході – 2; на вході 

– 3, на виході – 4) [1]. 

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд програми 
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Під номером 1 на рис. 2 вибираємо зі списку назву 

електричного апарату який заносить його значення в чарунку «Тип 

електричного апарату» 

 

 
Рисунок 2 – Вибір електричного апарату 

 

Під номером 1 та 2 на рис. 3 в чарунки «Літерне 

позначення» та «Маркування портів котушки» автоматично 

вносяться значення літерного маркування апарату на схемі та 

виводів його котушки. 

 

Рисунок 3 – Автоматичне введення літерного позначення 

електромагнітного апарату та маркування портів його котушки   

 
Під номером 1 на рис. 4 вносимо значення порядкового 

номеру апарату відповідно його розташування на принципові 

електричні схемі та початкового значення номеру маркування 

виводів котушки. 
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Рисунок 4 – Визначення порядкового номеру апарату 

 

Під номером 1 та 2 на рис. 5 вносимо початкові значення 

головних та допоміжних контактів електричного апарату. 

 

 

Рисунок 5 – Визначення порядкового номеру головних та 

допоміжних контактів апарату 

 
Під номером 1 та 2 на рис. 6 вносимо значення кількості і 

типу головних контактів та допоміжних контактів за відповідними 

позначеннями: ↑ – нормально розімкнений контакт     ; 

↓ – нормально замкнений контакт ; ↑↓ – перемикач  . 
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Рисунок 6 – Визначення кількості та типу головних і допоміжних 

контактів апарату  

 
Під номером 1 та 2 на рис. 7 відбувається автоматичне 

маркування портів головних контактів в силовому ланцюгу та 

допоміжних контактів в ланцюгах керування і допоміжних 

ланцюгах електричної схеми 

 

 

Рисунок 7 – Маркування портів допоміжних і головних контактів 

апарату 
 

Під номером 1 на рис. 8 всі порти електричного апарату, 

контактору, отримали маркування відповідно порядкового номеру 

на схемі та початкових значень і кількості портів котушки, 

головних та допоміжних контактів. 
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Рисунок 8 – Маркування портів контактора 

 

Під номером 1 на рис. 9 вносимо формульний вираз для 

автоматичного визначення маркування допоміжного контакту 

апарату. 
 

 

 
Рисунок 9 – Формула визначення маркування порту допоміжного 

контакту 

 
Під номером 1 на рис. 10 програма промаркувала всі порти 

елементів електричного апарату (теплове струмове реле). 
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Рисунок 10 – Маркування портів теплового струмового реле 

 

Висновки. Так як сучасний розвиток технологій трактує 

повсякчасне використання комп’ютерної техніки для керування 

різноманітним електроустаткуванням будь то громадянського і 

промислового призначення, в тих випадках коли це можливо, 

використовують програмно-цифрове управління. Також для зняття 

показників вимірювальних, контрольно вимірювальних приладів, 

керування апаратів контролю, релейного захисту і автоматики, 

апаратів керування електродвигунів і іншого електроустаткування 

використовують програмне комп’ютерне забезпечення. Тому 

завдяки цьому при проведенні лекційно-практичного заняття 

вагому роль відіграє використання комп’ютерної техніки.  

 
Перелік джерел посилання: 

 

1. Клименко Б.В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура 

комутації, керування та захисту. Загальний курс : навчальний посібник. – Харків:    

Вид-во «Точка», 2012. – 340 с. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ   

У КОЛЕДЖІ 

Л.І. Опята. Організаційно–педаго-

гічна діяльність роботи з 

обдарованою студентською моло-

ддю у коледжі. Розглянуто питання 

надання допомоги викладачам і 

студентам  в  організації навчального 

процесу з розширення та поглибленні 

знань з математики, в розвитку вмінь і 

навичок розв’язання олімпіадних 

задач.  

L. Opiata. Organizational–pedago-

gical activity of work with gifted 

student youth in college. The issues of 

assisting teachers and students in 

organizing the educational process to 

expand and deepen knowledge in 

mathematics, in the development of 

skills for solving olympiad tasks are 

considered. 

Ви не можете навчити людину чомусь,  

ви можете тільки допомогти їй знайти це у собі. 

Галілео Галілей 

Вступ. Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні 

характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на 

модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, розвитку 

науки й культури. Характерною особливістю цього періоду є 

пошук нового змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання 

та управління; упровадження в дію освітніх інновацій на засадах 

сучасної філософії освіти. 

В умовах високої динаміки суспільних процесів та 

стрімкого зростання інформаційного потоку зараз, як ніколи, 

важливим стає завдання формування наукової еліти країни, яка 

забезпечить стабільний розвиток і добробут суспільства. Державна 

національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») акцентує 

увагу на вирішенні пріоритетних завдань освітянської галузі – 

«створенні життєздатної системи безперервного навчання і 
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виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення 

можливостей постійного самовдосконалення особистості, 

формування інтелектуального та культурного потенціалу як 

найвищої цінності нації». Вирішення цих завдань робить 

надзвичайно актуальною системну діяльність із залучення 

обдарованої молоді до інтелектуальних змагань, що сприяє 

розвиткові активності й самоосвітньої свідомості, здатності до 

самостійного пізнання нового та вирішення складних проблем, за-

довольняючи цим потреби студента в самоствердженні та 

сприяючи свідомому набуттю професійних компетенцій. [1]. 
Матеріал узагальненого досвіду. Сьогодні інформаційне 

суспільство потребує творчих особистостей, тих, хто здатний 

самостійно мислити, приймати нестандартні рішення, адаптувати 

свої знання в різних галузях з використанням найсучасніших 

технологій. Впровадження ефективних методичних засобів, 

технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення 

обдарованих студентів – ось головна мета освітньої діяльності 

кожного вчителя. 

Предметні олімпіади, як одна із загальновизнаних форм 

роботи з обдарованими студентами поєднує в Україні  працівників 

освітніх установ та вищої школи, психологів, батьків. 

Олімпіадний рух є показником якості освітнього процесу в країні, 

одним із факторів оновлення змісту викладання навчальних 

предметів , засобом розвитку обдарованих студентів, площиною 

творчого пошуку педагога та його професійного росту. 

У той же час необхідність підняття престижу вивчення 

математичних дисциплін як найважливішого фактору підвищення 

загального рівня інтелекту українського суспільства та зміцнення 

його конкурентоспроможності на світовому освітньому ринку 

робить питання підготовки студентів до участі в олімпіадах із цих 

наук одним із найбільш актуальних у практиці сучасної 

педагогіки. 

Цілі, які я ставлю при розробці технологій підготовки 

студентів до олімпіад: формування особистості, схильної до 

самовдосконалення й самоосвіти протягом усього життя; 

формування індивідуального стилю навчальної діяльності, 

лідерських здібностей; виховання психічної стійкості, 

змагальності; розвиток уміння ставити цілі й досягати їх. 
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Серед положень технології підготовки студентів можна 

виділити такі: студент – суб’єкт, а не об’єкт процесу навчання; 

перевага особистісного аспекту педагогіки співробітництва й 

наставництва; навчання – діяльність спрямована на всебічний 

випереджальний розвиток у пріоритетній галузі; відведення 

провідної ролі інтелектуально-змагальному виду діяльності. 

Технологічна схема підготовки до олімпіад з математики  

включає шість взаємозалежних етапів. 

 

Рисунок 1 – Технологічна схема 

 

На першому (підготовчому) етапі створювалася й 

безперервно вдосконалювалася науково-методична база для 

роботи з обдарованими студентами, що містить: 
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- накопичення даних про світовий і вітчизняний 

педагогічний досвід з питань навчання та виховання обдарованих 

студентів; 

- аналіз програми підготовки студентів до Всеукраїнського 

етапу олімпіади з математики; постановку відповідних освітніх, 

розвиваючих та виховних цілей, ідеї створення програм підготовки 

до олімпіади відповідного рівня на основі аналізу завдань третього 

етапу олімпіади; 

- розробку методичних і дидактичних програм, планів, 

лекційного матеріалу й задач для практичних і додаткових занять; 

- базу даних (олімпіади, задачі, вправи, довідковий 

матеріал електронну бібліотеку літератури з математики); 

На другому (пошуковому) етапі триває пошук і навчання 

обдарованих студентів. 

Викладач проводить регулярну пошукову роботу, 

збираючи інформацію про студентів першого курсу: їхні 

математичні здібності, лідерські якості, прагнення до пізнання 

навколишнього світу. До діагностики залучаються психолог,  

батьки. Діагностика проводиться й самим викладачем шляхом 

використання різноманітних методик. Вважаю, що діагностика 

обдарованості повинна бути комплексною, послідовною, 

різноманітною та поетапною. Виявлення обдарованості залежить 

від багатьох чинників, тому необхідно використовувати всі 

можливі джерела інформації про студента. Тільки після 

зіставлення інформації, отриманої з різних джерел, можна робити 

відповідні висновки [1]. 

На третьому (діагностико-аналітичному) етапі слід 

аналізувалися вміння й можливості студентів, визначати  

параметри когнітивної, креативної та організаційно-діяльнісної 

сфер особистості; проводити аналіз соціального середовища й 

загального рівня розвитку студентів; визначати шляхи подальшого 

підвищення мотивації й розвитку особистості. 

Критеріями є наявність в студентів високого ступеня 

володіння шкільним програмним матеріалом, творчий підхід до 

розв'язування задач, наявність математичних здібностей і 

серйозної мотивації до досягнення успіху, готовність до тривалого 

навантаження під час періоду підготовки. Викладач проводить 



83 
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2020, вип. № 1(2) 

Special issue: Generalized experience, 2020, ed. № 1(2) 

 

 ____________________________________________________________________  

 © Л.І. Опята, 2019 

 

діагностику цих якостей і на підставі отриманих даних формує 

мікрогрупи для додаткових занять . 

Четвертий (навчальний) етап полягає у здобутті якісної 

освіти під час навчальних занять, що є однією з найважливіших 

умов результативної участі в олімпіадному русі й загальному 

розвитку особистості студента. 

Підготовка до олімпіад здійснювалась шляхом надання 

студентам додаткової освіти, необхідної для результативної участі 

в олімпіадах. 

П'ятий (практичний) етап складається з відповідної 

корекції навчального процесу, планування й організації участі 

студентів у різноманітних інтелектуальних змаганнях, 

психологічної підготовки до них.  

Шостий (підсумковий) етап – завершальний у річному 

циклі діяльності викладача – тренера.  На цьому етапі підводилися 

підсумки роботи за рік, аналізується накопичений досвід, 

коригувалася й удосконалювалася створена система роботи, 

ставилися завдання на наступний рік. 

За оцінками експертів, тільки 2-5% дітей мають особливі 

інтелектуальні та творчі здібності. Вони ж зазначають, що часто 

цей дар «пропадає» з роками. Дійсно, лише дуже невелика частина 

колишніх «вундеркіндів» реалізують свої здібності в професійній 

діяльності; їх число не перевищує 2-3%. Вміння знаходити 

обдарованих та здібних дітей – це талант, вміння їх вирощувати – 

мистецтво. Викладачу під час проведення занять слід звертати 

увагу на  основні риси творчої особистості: готовність до ризику; 

імпульсивність, оригінальність та незалежність суджень; 

нерівномірність успіхів у навчальних предметах; почуття гумору 

та схильність до жарту; небажання сприймати щось на віру, 

критичний погляд на такі речі, що немовби повинні стати 

«священними»; сміливість уяви та думки. 

Стосовно студентів  можна виділити низку ознак, що 

засвідчують про можливу обдарованість в тій або іншій сфері: 

• легкість навчання і засвоєння навчального матеріалу; 

• тривала концентрація уваги, багатий словниковий запас, 

здатність до абстрактного мислення; 

• схильність до дискусії з студентами і педагогами, 

неприйняття суворих вимог дисципліни; 
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• допитливість, винахідливість, наполегливість, цілісність, 

високі ідеали; 

• підвищене почуття гумору, гостра реакція на 

несправедливість тощо. 

На відміну від загальних навчальних, розроблена методика 

має свої особливості: 

• викладач поєднує в собі функції наставника, тренера, 

менеджера самоосвітньої й змагальної діяльності та додаткової 

освіти; 

• перед студентом постає завдання безперервного 

саморозвитку, досягнення поставленої мети, вибору 

інтелектуально-змагальних  видів діяльності. 

Для ефективності роботи дуже важливе значення має 

готовність викладача-наставника присвятити себе цій діяльності. 

Повноцінна реалізація технології можлива тільки за умови 

створення системи психолого-педагогічної, соціальної, медичної 

тощо підтримки обдарованих студентів. 

Розроблена технологія є високоефективною, але водночас 

дуже працевитратною як для викладача, так і для студента, її 

застосування потребує створення специфічного освітнього 

середовища для олімпіадників. Для студента підготовка полягає в 

максимальному використанні вільного часу для вивчення 

теоретичних основ науки та розв’язування задач попередніх 

олімпіад, психологічній підготовці й відпрацюванні практичних  

навичок. 

Важливим також є моральний аспект підготовки до участі 

в інтелектуально-змагальній діяльності. Мова йде про моральну 

безпеку, валеологічну обґрунтованість і духовну екологічність 

створеної педагогічної технології. Принцип змагальності є 

неоднозначним з моральної точки зору, його застосування в 

педагогічному процесі вимагає дуже обережного й зваженого 

підходу з боку педагогічного колективу. Важливо, щоб в основу 

діяльності педагога були покладені принципи гуманістичного 

світогляду, які передбачають формування таких якостей 

особистості, як усвідомлення єдності природи й людини, відмова 

від авторитарного стилю мислення у взаємодії педагога й 

студента, терпимість, схильність до компромісу, уважне ставлення 

до думки оточуючих, інших культур, моральних і духовних 
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цінностей тощо. Відповідальність за відсутність моральних 

перекосів у вихованні олімпіадників лежить насамперед на 

викладачу-наставнику. 

Висновки. Спільні дії студентів і викладачів, які 

підпорядковані основам запропонованої технології підготовки 

студентів до олімпіад, приводять до ефективних результатів на 

інтелектуальних змаганнях. 

Результати участі у Всеукраїнських олімпіадах^ 

2010 рік, 2етап –- 1 місце , 3 етап – 2 місце, м. Львів. 

2011 рік, 2етап – 1 місце , 3 етап – 7 місце, м. Чернівці. 

2012 рік, 2етап – 1 місце , 3 етап – 6 місце, м.Ірпінь. 

2013 рік, 2етап – 1 місце , 3 етап – 6 місце, м. Калуш . 

2015  рік, 2етап – 1 місце , 3 етап – 4 місце, м. Дніпро.  

2016 рік, 2етап – 1 місце , 3 етап – 3 місце, м. Дніпро.  

2017 рік, 2етап – 1 місце , 3 етап – 8 місце, м.Київ.  

2018 рік, 2етап – 2 місце.   

2019 рік, 2етап – 1 місце , 3 етап – 8 місце, м Чернігів   

Пропонована система роботи з обдарованими та здібними 

студентами допомагає підвищувати креативний розвиток на основі 

індивідуальних здібностей, розробити педагогічну технологію 

підготовки студентів до олімпіад різного рівня. 
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ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В САПР 

SOLIDWORKS ЯК ЕТАП ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАШИНОБУДУВАННІ 

К.В. Дядюн, Н.В. Мироненко, 

О.В. Крижановська. Геометричне 

моделювання в САПР SolidWorks 

як етап підготовки фахівцяя з 

комп’ютерних технологій в маши-

нобудуванні. У умовах сьогодення, 

коли дослідникам і інженерам потріб-

ні різноманітні  методи обміну інфор-

мації з колегами, компетенції геомет-

ричного моделювання як ніколи рані-

ше актуальні і свідчать про високий 

професіоналізм фахівця. Геометричне 

моделювання має перевагу перед ін-

шими типами моделювання, оскільки 

воно найбільш зручне для зорового 

сприйняття. 

K. Dyadun, N. Mironenko, O.V. Kry-

zhanovska. Automation of the 

development of control programs for 

CNC machine tools as a stage of 

preparation of a shaft on computer 

technologies in mechanical 

engineering. In today's world, where 

researchers and engineers need a variety 

of methods of sharing information with 

colleagues, the competencies of 

geometric modeling are never before 

relevant and indicate the high 

professionalism of the specialist. 

Geometric modeling has an advantage 

over other types of modeling, and it is the 

most comfortable for visual perception. 

Вступ. В умовах сьогодення, коли дослідникам і інженерам 

потрібні різноманітні  методи обміну інформації з колегами, ком-

петенції геометричного моделювання як ніколи раніше актуальні і 

свідчать про високий професіоналізм фахівця [1]. Геометричне мо-

делювання має перевагу перед іншими типами моделювання, оскі-

льки воно найбільш зручне для зорового сприйняття. Графічна мо-
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дель дає можливість уникнути текстового опису, як правило, дов-

гого і заплутаного. При цьому моделювання є першим етапом ав-

томатизованого проектування. Тому здобувач освіти під час ви-

вчення  інженерної  та комп’ютерної графіки, повинен уміти ство-

рювати геометричні моделі.  

Матеріали узагальненого досвіду. З точки зору геометри-

чного моделювання процес проектування може розглядатися як 

поступова деталізація форми 3D-моделі деталі за необхідністю. 

Програмне забезпечення автоматизованого проектування – 

один із методів, що полегшують цей процес. Типові програми 

CAD (computer – aided design), які використання комп’ютерні тех-

нології, можуть бути розділені на дві групи: системи автоматизо-

ваної розробки креслень, що допомагають реалізовувати проектні 

задачі в двовимірному просторі; системи геометричного моделю-

вання, які дозволяють працювати з формами в тривимірному прос-

торі.1, 2.  

Програмний комплекс SolidWorks є системою гібридного 

параметрического моделювання, яка призначена для проектування 

деталей та складальних одиниць з можливістю проведення різних 

видів аналізу, а також оформленнями конструкторської докумен-

тації відповідно до вимог ЕСКД [3]. У САПР SolidWorks реалізо-

ваний класичний процес тривимірного параметричного проекту-

вання - від ідеї до об'ємної моделі, від моделі до креслення. Ком-

плекс забезпечує розробку виробів будь-якої ступені складності і 

призначення. Працює в середовищі Microsoft Windows. 

Основним концептом програмного продукту є те, що 

SolidWorks використовує засіб 3D-моделювання із застосуванням 

дерева побудови (конструювання). У системах з деревом побудо-

ви, таких, як КОМПАС та SolidWorks модель деталі в процесі її 

побудови та редагування розділяється на конструктивні елементи, 

які  можливо корегувати змінюючи розміри. Тому зміни геометрії, 

які проводяться автоматично, виявляються надійними і передбачу-

ваними.  

Застосування SolidWorks, з його широкими можливостями, 

при вивченні дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка», 

значною мірою підвищують інтерес здобувачів освіти при вивчен-

ня даної дисципліни і формують необхідні компетенції . 

Форма більшості деталей приладів і машин утворюється 

комбінацією різних елементарних тіл, розташованих в просторі 
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так, що поверхні їх перетинаються між собою. Тому важливим 

етапом конструювання таких деталей є визначення меж елемента-

рних вихідних поверхонь, якими і є лінії їх взаємного перетину. 

Залежність лінії перетину поверхонь обертання від їх співвідно-

шення між собою та їх розмірів розглянемо на прикладах перетину 

двох циліндрів [4]. 

В даному прикладі побудова циліндрів (див. рисунки 1, 2) 

здійснюється послідовним витягуванням відповідних ескізів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Побудова горизонтального циліндра (динамічне відо-

браження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Побудова вертикального циліндра (динамічне відо-

браження) 
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З наближенням значення діаметра вертикального циліндра 

до діаметру горизонтального циліндра лінія перетину все більше 

прогинається вниз (див. рисунки 3, 4). 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Рисунок 3 – Перетин циліндрів (варіант 1) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Перетин циліндрів (варіант 2) 

 

При рівності діаметрів виникає перелом, а плавна лінія пе-

ретину перетворюється в дві плоскі еліптичні криві, які проекту-

ються у два прямолінійних відрізка і площині яких перетинаються 

між собою під прямим кутом (рисунок 5). 

При подальшому збільшенні діаметра вертикального цилі-

ндра загальний напрямок лінії їх перетину змінюється (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Перетин циліндрів (варіант 3) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Перетин циліндрів (варіант 4) 
 

Висновки. Розглянуті нами можливості SolidWorks, роб-

лять її ефективною для використання як у професійній діяльності 

на виробництві так i у навчальному процесі при підготовці сучас-

них фахівців з комп’ютерних технологій в машинобудуванні вра-

ховуючі гнучкість та швидкодію роботи зі створення креслеників 

та 3D-моделей деталей i складальних одиниць. 
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ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 

В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ 
Г.М. Біляєва. Дискретна математика 

в схемах і таблицях. Посібник у схемах 

та таблицях з дисципліни «Дискретна 

математика»  може використовуватися 

як наочний матеріал на заняттях, як 

довідковий посібник, як слайдові – 

презентаційний матеріал до занять, як 

матеріал до фреймової методики 

навчання, та методичний матеріал для 

самостійного опрацювання студентами. 

G. Bilyayeva. Discrete Math in 

diagrams and tables. The manual in 

diagrams and tables in the discipline 

"Discrete mathematics" can be used as a 

visual material in the classroom, as a 

reference tool, as a slides – presentation 

material for the classes, as a material to 

the frame teaching methodology, and 

methodological material for students to 

self-study. 
Вступ. Існує багато підручників, посібників, брошур, на 

просторах Інтернету велика кількість сайтів, які призначені для 

оволодіння знаннями з дискретної математики. В наш 

комп’ютеризований час знайти потрібну інформацію не важко. 

Проблема в тому – скільки часу ми витрачаємо на її пошук, 

обробку та представлення цієї інформації на заняттях. 

В даному збірнику представлена сінгульована інформація в 

схемах і таблицях по ознайомленню з основними розділами 

дискретної математики. Авторська методика дозволяє 

використовувати матеріали збірника на всіх етапах заняття. 

Мета цього посібника – допомогти викладачу дискретної 

математики із застосуванням новітніх технологій (наприклад, 

проектів, презентацій, опорних конспектів, фреймової методики, 

тощо). Всім викладачам відомо, що зорова та образна інформація 

сприяють якісному її засвоєнню та підвищують відсоток 

запам’ятовування. 

Отже, завдання викладача, який працює із опорними 

схемами та таблицями, зводиться не тільки до того, щоб 

допомогти студентам створювати певні уявлення, але й щоб 
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навчити їх мислити, порівнювати, міркувати, робити висновки, 

шукати правильне, ефективне рішення, тому що схеми є однією з 

найбільш доступних форм абстракції. 

Рекомендується для застосування викладачам при 

викладанні дисципліни  та студентам  при її вивченні. 

Матеріали узагальненого досвіду. Схеми дають змогу 

вибудувати систему певного блоку розділу дискретної математики, 

полегшуючи  одночасно розуміння його структури і сприяючи логічному 

впорядкуванню засвоєного матеріалу, що мотивує студента більш 

глибоко вивчати навчальну дисципліну.  

В збірнику представлено біля 30 схем та таблиць з різних 

розділів дискретної математики таких як  теорія множин, теорія 

математичної логіки та булевої алгебри (див. рисунок 1), теорії 

відношень (див. рисунок 2), комбінаторики, логіки висловлювань, 

теорії графів (див. рисунки 3-5). 
 

 
 

Рисунок 1 – Історичні аспеки розвитку логіки 
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Рисунок 2 – Функціональні відношення 

 
 

Рисунок 3 – Основні види графів 
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Рисунок 4  – Числові характеристики графа 

 

 

 

Рисунок 5 – Основні поняття дерев 
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Як відбувається підготовка схем, таблиць? Насамперед 

потрібно добре знати тему та її взаємозв’язок з іншими темами чи 

розділами дисципліни «Дискретна математика», а іноді і іншими 

дисциплінами. Паралельно проводиться структурно-

функціональний аналіз даної теми та визначається, що можна 

об’єднати  чи, може зупинитися більш детально на якихось 

моментах. Найбільш дидактично опрацьованою вважається 

методична схема викладача-новатора В.Ф. Шаталова. Вона 

заснована на семи принципах: 

1. Прискорений рух уперед. 

2. Навчання на високому рівні складності у поєднанні з 

посильністю. 

3. Провідна роль теоретичних знань. 

4. Безконфліктність ситуацій. 

5. Принцип відкритих перспектив. 

6. Багатократне варіативне повторення матеріалу. 

7. Принцип гласності. 

Застосування схем, таблиць при викладанні інформації в 

лекційному або презентаційному матеріалі дозволяє підвищувати 

рівень засвоєного матеріалу за рахунок зорової та довготривалої 

пам’яті (опитування  усне, письмове, тестування, застосування 

логічних вправ).  

Застосування схем та таблиць вчить студентів чіткості 

відповіді, виділенню головного в матеріалі, дає можливість 

працювати в своєму ритмі, невеликими порціями, зручними для 

засвоєння і запам’ятовування, забезпечує студентам успішність в 

оволодінні комплексними знаннями. 

Застосування схематичної наочності не втрачає своєї 

актуальності. 

Так, при застосуванні збірника на парах залишається 

більше часу для закріплення матеріалу. При підготовці до занять, 

при виконанні практичних або самостійних робіт виникає менше 

запитань, підвищується якість їх виконання та зменшується час на 

підготовку (див. рис.6). 

Даний збірник застосовували студенти, які були відсутні на 

заняттях по стану здоров’я, що допомогло їх не відставати від 

загального викладення матеріалу і зрозуміти наступні теми. Також 

матеріали даного збірника застосується у презентаціях до 
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лекційного матеріалу, фрагментарно як роздатковий матеріал, та 

матеріал, що можна «вклеювати» до свого конспекту. 

Таким чином створюється така форма пізнавальної 

діяльності, де створюються комфортні умови для навчання, за 

яких студенти відчувають свою успішність, інтелектуальну 

самостійність, мають можливість само реалізовуватися. 

 

 

Рисунок 6 – Динаміка зростання якості викладання 

 

Висновки. Збірник можна віднести до опорних конспектів. 

Опорний сигнал за В.Ф. Шаталовим – це «асоціативний символ, 

який замінює якесь смислове значення; він здатний миттєво 

відновити в пам'яті відому і раніше зрозумілу інформацію». 

Дана методична розробка дає можливість побачити велику 

тему в цілісному вигляді на схемі або в таблиці, що підвищує 

інтерес до матеріалу, що вивчається та формує навички 

сприйняття інформації, співвіднесення її з раніше засвоєною. 

Збірник “Дискретна математика в схемах і таблицях”  для 

студентів технікуму є достатньо актуальним, оскільки таких 

опорних конспектів немає, а з дидактики-опорні схеми розвивають 

такі вміння у студентів як здатність самостійно мислити,  доводити 

свою точку зору, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, 

систематизувати, визначати причинно-наслідкові зв’язки, виділяти 
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головне у навчальному матеріалі, швидко сприймати та 

засвоювати навчальний матеріал через багаторазове його 

повторення у різних поєднаннях, що є  важливою метою навчання. 

Застосування даного збірника дозволить набагато збільшити 

обсяг засвоєння матеріалу на занятті, розвинути монологічне 

мовлення у студентів, та забезпечить вищу якість знань, їхню 

системність. Матеріали збірника можна застосовувати в 

презентаціях, ділових іграх, різних інтерактивних сучасних 

методах. 

Систематизований матеріал відповідає своєму цільовому 

призначенню і буде цінний як студентам комп’ютерних дисциплін, 

так і викладачам математики та і викладачам інформаційних 

технологій. 
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В ІНТЕГРАЦІЇ 

КОМУНІКАТИВНОГО Й КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

ПІДХОДІВ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

В.М. Гусєв, Р.М. Левківський. Зміша-

не навчання в інтеграції комуні-

кативного й компетентнісного 

підходів як засіб покращення якості 

підготовки фахівців морської галузі. 
Розглянуто можливості використання 
змішаного навчання в інтеграції кому-

нікативного й компетентнісного під-

ходів, системи MOODLE та результати 

їх впровадження у коледжі. 

N.I. Karlova, V.N. Levitsky. Use of 

modern knowledge control tools during 

distance learning. The problem of 

working with students in the remote mode 

is considered. The possibilities of the e-

learning system MOODLE are shown. 

The task is set before the knowledge 

control system. The results of using within 

the educational institution are given. 

 

Вступ. Формування компетентного спеціаліста завжди 

було метою світської освіти. Компетентною вважали і вважають 

людину, яка володіє певними знаннями та навичками їх 

застосування [2].  

Прискорення темпів науково-технічного прогресу 

зумовлює швидке старіння набутих у навчальному закладі знань. 

Список професій оновлюється більше, ніж на половину кожні 7 

років, тому людина вимушена не тільки змінювати місце роботи, а 

і перекваліфіковуватися до 5 раз у житті. Тому важливим 

завданням системи освіти є не тільки надання знань студентам, але 

і навчання їх вмінню самостійно здобувати нові знання, 

застосовувати їх на практиці з урахуванням необхідності 

орієнтуватися в різних галузях та самостійно приймати 

нестандартні рішення в певних ситуаціях. 

Метою даної статті є потреба у принципових змінах в 

організації освіти в Україні, в тому числі, – необхідність 
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вирішення проблем в галузі морської освіти, які покликані якісно 

змінити її зміст, форми, методи, засоби і технології навчання. 

Сучасна реформа морської освіти спрямована на 

розв’язання складної задачі: об’єднати високі вимоги до рівня 

кваліфікації та компетентності працівника, які висуває економіка, 

та підготовку конкурентоспроможних на міжнародному ринку 

праці фахівців морської галузі. Адже, за останні роки наша 

держава внаслідок різних обставин втратила більшу частину свого 

флоту, тому український моряк змушений шукати можливість 

працевлаштування на суднах іноземних судновласників. Іноземні 

компанії-судновласники встановлюють критерії і процедури 

відбору персоналу з достатньо високими стандартами 

професіоналізму. Тому основним завданням системи підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації і перевірки 

компетентності фахівців морського профілю є забезпечення такого 

рівня знань, вмінь і навичок, які дають можливість українським 

морякам успішно конкурувати на міжнародному ринку праці [1]. 

Матеріал узагальненого досвіду. Відділення 

загальноосвітньої підготовки Морського коледжу Херсонської 

державної морської академії – фундамент і, одночасно, початковий 

етап освітнього процесу, на якому курсанти та студенти мають 

оволодіти компетентностями, що дозволять їм у майбутньому 

успішно освоїти обрану освітньо-професійну програму та 

претендувати на зайняття відповідних посад. У процесі 

впровадження та реалізації компетентнісного підходу в освітньому 

процесі викладачі відділення прагнуть поєднати 8 ключових 

компетентностей [6], якими повинен володіти кожний європеєць, а 

саме: компетентність в галузі рідної мови та в сфері іноземних 

мов; математична та фундаментальна, природничо-наукова та 

технічна компетентність; комп’ютерна та навчальна 

компетентності; міжособистісна, міжкультурна, соціальна та 

громадянська компетентності; компетентність підприємництва; 

культурна компетентність, – з компетентностями, якими повинні 

володіти морські фахівці і які прописані у Міжнародній Конвенції 

щодо підготовки та дипломування моряків і несення вахти.  

Мовна освіта в Україні передбачає удосконалення 

технології навчального процесу, наближення до вимог сучасного 

суспільства, що потребує високоосвічених, інтелектуально 
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розвинених громадян, які вільно можуть спілкуватися між собою, 

утверджуючи статус української мови як рідної і державної. 

Досягти цього можливо за умов підвищення рівня навчання мови 

та літератури, розв’язання методичних проблем, пошуків нових 

підходів до навчання мови та літератури викладачами циклової 

комісії дисциплін українознавства. 

У процесі організації навчальної діяльності викладачі 

прагнуть дотримуватися гнучкості під час вибору інноваційних 

прийомів, створюють ситуації, які «оживлюють» уроки. 

Ефективним на цьому етапі є проблемне навчання [3]. Для 

полеміки викладачі вибирають те, що може викликати труднощі в 

розумінні авторської позиції. Наприклад: проблемне питання, над 

яким була організована робота: Який жанр усного мовлення є 

найефективнішим: доповідь, промова чи прес-конференція? (за 

темою «Культура усного мовлення»); «У кого украли щастя: Анни, 

Миколи чи Михайла?» (за драмою І.Я. Франка «Украдене щастя»); 

які речення найбільш розповсюджені в усному мовленні: прості чи 

складні? Чому? (за темою «Стилістика складних речень») тощо. 

Для курсантів цікавими є нестандартні уроки з української 

літератури, які сприяють формуванню духовного світу, 

загальнолюдських цінностей, що є складовими соціальної 

компетентності.: інтегрований («Павло Тичина. Збірка 

«Перемагати і жити»), урок-пошук («Пошуки щастя героями 

повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»), урок-відкриття, 

урок-дослідження («Що є добром для героїв роману «Марія» 

У.Самчука?»), урок-портрет («Яскравий світ художнього слова 

Л.Костенко») тощо.Щоб заохотити до активності і почути думку 

кожного, упроваджуються прийоми «Мозковий штурм», 

«Продовж речення», «Мікрофон», «Дружня порада». Для 

формування навичок самостійного аналізу прочитаного, 

застосовуються елементи технології критичного мислення: 

діаграма Вена, «Асоціативний кущ», обери позицію, вільне 

письмо, ромашка Блума і т.д. 

Для якісного формування компетентностей морських 

фахівців викладачі циклової комісії природничих дисциплін 

систематично розвивають та оволодівають сучасними сервісами 

роботи на електронній платформі академії та новітніми освітніми 

технологіями. Проводять також тижні природничих дисциплін 
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спрямовані на формування ключових компетентностей. 

Формуванню та розвитку природничо-наукової компетентності 

сприяє також участь здобувачів освіти у обласних олімпіадах, 

написання МАНівських робіт, проведення конференцій.  

Традиційно цілі фізичної культури визначалися набором 

знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти курсант. 

Сьогодні такий підхід виявляється недостатнім, тому що головним 

завданням є підготовка випускника такого рівня, щоб 

потрапляючи в проблемну ситуацію, він міг знайти кілька способів 

її вирішення, обрати раціональний спосіб дії, обґрунтувавши своє 

рішення. Фізична культура сьогодення потребує орієнтації на: 

вироблення і реалізацію якісно нової, особистісно і 

компетентнісно обґрунтованої основи до підходу збереження і 

підтримки інтелектуальної та фізичної індивідуальності курсантів 

на всіх етапах навчання врахуванням особливостей їх рухового і 

психофізичного розвитку; створення освітнього середовища, яке 

стимулює фізично-рухову активність особистості та її організацію 

відповідно до вікової та психофізичної специфіки розвитку 

організму; інтенсивне включення в освітній процес коледжу 

можливостей для додаткових форм фізичного виховання; 

створення умов і механізмів фізичної культури для занять різної 

спрямованості за інтересами; формування стійкості до асоціальних 

впливів щодо виникнення шкідливих звичок і неадекватних видів 

поведінки. 

А це багато в чому залежить не від отриманих знань, умінь 

і навичок, а від деяких додаткових якостей, для позначення яких і 

вживається поняття «компетентності».  

Завдяки розвитку спеціальних компетентностей курсанти 

коледжу вибороли призові місця на міських змаганнях з різних 

видів спорту, взяли участь в обласній спартакіаді серед ВНЗ та 

здобути І загальнокомандне місце. А у змаганнях з футзалу 

команда коледжу зайняла І місце в області і змогли випробувати 

свої сили на чемпіонаті України. 

Викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних 

дисциплін в своїй роботі з впровадження у навчальний процес 

компетентнісного підходу використовують різноманітні методи, 

форми, засоби і прийоми: розвиток творчого інтересу, метод 
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відкриття, створення ситуації вибору, організацію самостійної 

дослідницької роботи.  

Проблемний виклад навчального матеріалу під час лекції 

дає змогу активізувати навчально-пізнавальну діяльність, сприяє 

збільшенню зацікавленості навчальним предметом, розвиває 

аналітичне мислення [5].  

У проблемному навчанні викладачі використовують низку 

педагогічних прийомів: евристична бесіда, брифінг, «постав 

запитання», «обмін ролями»,  шість капелюхів. 

Вдалим прикладом використання змішаного навчання, 

інтеграції комунікативного та компетентнісного підходів у 

коледжі є робота викладачів англійської мови та фахових 

навчальних дисциплін, яка спрямована на одночасне формування 

компетентності вільного володіння англійською мовою в усній та 

письмовій формі та фахових компетентностей. 

Першим результатом цієї роботи стала розробка 

компонентів компетентнісного навчання, якими виявилися: 1) 

програма, компетентності, результати; 2) рівні оволодіння 

комунікативною компетентністю; 3) комунікативні тести, 

оцінювання; 4) навчальні посібники, побудовані на досягненні 

визначених компетентностей та у відповідності до рівнів 

комунікативних умінь.  

Викладачі розпочали впроваджувати змішане навчання у 

поєднанні з аудиторними заняттями на основі комунікативно-

компетентнісного підходу використовуючи систему MOODLE 

(Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) [4] для 

введення електронних курсів та здійснення поточного оцінювання 

результатів навчання. Електронні курси складаються для кожного 

семестру та мають наступну структуру: опис курсу із зазначенням 

основних компетентностей якими курсанти  оволодіють в кінці 

кожного модулю та чіткої системи оцінювання; тематичні модулі з 

тренувальними вправами, інформативними та контролюючими 

засобами навчання. 

 Працюючи в системі Moodle, викладачі використовують 

наступні функції: 

1. Інформативну – курсант має доступ до необхідної 

інформації чи ресурсу 24 години на добу. Наприклад, в 

електронному курсі вбудований перелік орієнтовних питань до 
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проходження інтерв’ю з представниками крюінгової компанії 

Marlow Navigation, що дає змогу курсанту тренуватися у 

відповідях на запитання в зручний для нього час, використовуючи 

мобільний телефон чи інший пристрій, знаходячись в міському 

транспорті чи в будь-якому місці. 

2. Навчальну – для курсантів створюються навчальні та 

тренувальні вправи. Система Moodle має великий спектр 

вищезазначених вправ (вбудовані тренувальні презентації, відео, 

анімовані вправи, участь у форумах, прослуховування діалогів, 

Інтернет ресурси  та інші). 

3. Тренувальну – використання елементів гейміфікації, як 

одного із засобів запам’ятовування інформації. Такі вправи є дуже 

цікавими та інтерактивними, курсанти виконують їх з більшим 

задоволенням. LearningApps – онлайновий сервіс, який дозволяє 

створювати такі інтерактивні вправи. Сервіс Learningapps є 

додатком для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах 

різних типів. За допомогою завдань, створених у цьому додатку, 

курсанти можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій 

формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу. Сервіс 

Learningapps надає можливість отримання коду для того, щоб 

інтерактивні завдання були розміщені на сторінку навчальної 

платформи Moodle . 

4. Контролюючу – проведення поточного електронного 

тестування, яке може бути навчальним (тренувальним) або 

контролюючим. Електронний курс складається із тематичних 

модулів, кожний з яких завершується електронним тестуванням. 

Викладачі протягом звітного періоду сформували банк завдань 

поточного електронного тестування для кожного семестру з 

першого по останній курс.  

Впровадження комунікативно-компетентнісного підходу 

супроводжується постійною увагою до підвищення методичної 

компетентності викладачів. Низка науково-методичних семінарів, 

тематичних семінарів-практикумів, занять з розвитку методичної 

майстерності за результатами відвідування занять, майстер-класи 

сприяють покроковому опануванню викладачами сучасних 

методів і прийомів навчання і відчутні результати. Усі 

вищезазначені форми розвитку викладачів проводяться, як і 
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заняття з англійської мови для курсантів, на основі 

комунікативного підходу.  

Невід’ємними елементами комунікативного заняття є різні 

форми навчальної взаємодії курсантів (індивідуальна, парна, 

групова), навчальні матеріали (handouts, worksheets) для 

використання курсантами, аудіо чи відеоматеріали, відповідність 

змісту заняття сучасним реаліям морської індустрії і т.д. Що надто 

важливо і необхідно, комунікативні заняття проводяться виключно 

англійською мовою. Також курсанти спілкуються з викладачами 

англійською мовою і поза заняттями.  

Повсякденні практичні заняття також вважаються 

відкритими для кожного викладача, який прагне опанувати 

певними прийомами роботи своїх колег. Взаємовідвідування 

занять є нормою професійної діяльності викладачів. Більш того, 

викладачі запрошують своїх колег відвідати їхні заняття з метою 

визначення коректності та ефективності окремих вправ, що 

пропонуються курсантам, чи навчальної діяльності викладача і 

курсантів взагалі. Не менш важливою є процедура колективного 

або індивідуального аналізу відвіданого заняття, що має певну 

структуру: відповідність принципам і методам комунікативно-

компетентнісного підходу, відповідність структурі певного 

формату комунікативного заняття, узгодженість теми, мети, 

продуктивного етапу заняття та проміжних вправ і комунікативних 

завдань, ефективність окремих вправ, завдань, етапів заняття та 

комунікативного заняття взагалі.  

Майбутній фахівець повинен вміти демонструвати свою 

компетентність – здатність використовувати набуті знання, вміння 

та навички для вирішення задач професійної діяльності та нести 

відповідальність за прийняті рішення. Використання змішаного 

навчання досить ефективно забезпечує формування необхідних 

компетентностей. Наприклад, при формуванні компетентності 

використання навігаційного секстана для астронавігації викладач 

використовує наступні прийоми: 

1. Самостійне вивчення курсантами теорії і конструкції 

секстана та самоконтроль з використанням дистанційного 

електронного курсу в Moodle. 
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2. Формування вміння використовувати секстан для 

вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів під час 

практичного заняття під контролем викладача. 

3. Розв’язування задач на визначення місця судна за 

допомогою небесних світил. 

Виконання вищезазначеної роботи надало змогу побудувати 

чітку систему навчання курсантів з урахуванням вимог 

Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти  інтегрувавши комунікативне навчання у 

компетентнісний підхід на принципах змішаного навчання.  

 

 

Рисунок 1– Виконання курсантами тесту з метою самоконтролю 

 

Рисунок 2 – Динаміка змін якості підготовки курсантів-

судноводіїв 
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Щороку, з метою визначення ефективності зазначеної 

системи навчання, перед відбором курсантів-судноводіїв до однієї 

з найбільших компаній світу –  Марлоу Навігейшн проводиться 

аналіз якості підготовки зазначених курсантів (див. рисунок 2.).  

Отже, результатом проведеної роботи у 2015-2018 роках є 

покращення якості підготовки майбутніх фахівців морської галузі, 

що підтверджується позитивними відгуками роботодавців за 

підсумками проходження практики та співбесід випускників 

коледжу у судноплавних й крюїнгових компаніях.  

Висновки. Перспектива інтеграції комунікативного 

навчання у компетентнісний підхід на принципах змішаного 

навчання з використанням системи Moodle полягає в тому, що 

кожен викладач вправно володіє методикою комунікативного 

навчання курсантів необхідним компетентностям, а кожен курсант 

вільно володіє англійською мовою професійного спрямування й 

здатен продемонструвати свою компетентність. Цей підхід надає 

усі необхідні засоби для підготовки конкурентноздатного фахівця 

на вітчизняному і міжнародному ринках праці. 
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З ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

КУРСУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 

Н.Г. Гавришків. З досвіду форму-
вання інформаційних компетент-

ностей студентів при викладанні 
курсу комп’ютерної графіки. Акту-
альності набуває поняття компетент-
ності студента, що дозволяє визначи-
ти готовність студента-випускника 
до життя, його подальшого особис-
того розвитку й до активної участі у 
майбутній фаховій діяльності. Саме 
інформаційні технології визначають 
економічний та суспільний розвиток 
людства, тому необхідно формувати 
комп’ютерну та інформаційну ком-
петентність студентів. 

N. Havryshkiv. On the experience of 

forming students information competenc-

es in teaching the computer graphic 

course. And the concept is acquired by the 

concept of competency of the student, which 

allows to determine the readiness of the 

graduate student for life, his further personal 

development and for active participation in 

future professional activity. C AME IT de-

termine economic and social development of 

mankind, so it is necessary to form Comput-

er and information competence of students. 

 

Вступ. Інформаційна компетентність представляє собою 

новий напрямок, який виник безпосередньо під впливом нових ін-

формаційних технологій. 

Особлива увага на сьогоднішній день приділяється різно-

манітним платформам дистанційного навчання, які дозволяють 

керувати навчальною діяльністю студентів з використанням циф-

рових інструментів, навчальний процес проводиться у змішаному 

форматі: відвідування аудиторних занять та самостійне опрацю-

вання навчальних матеріалів у зручний час, що дозволяє забезпе-

чити розвиток здібностей до самостійного вирішення різноманіт-

них завдань і застосування отриманих знань на практиці, навчити 

студентів критичному та творчому мисленню, стимулювати їхній 

інтелектуальний розвиток [2]. 

Матеріал узагальненого досвіду. Беззаперечним лідером 

серед подібних засобів дистанційного навчання є платформа 
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Moodle. Використання даної платформи значно спрощує взаємо-

дію викладачів та студентів в рамках навчального процесу, а саме: 

 матеріали лекційних та практичних занять (лекції, за-

вдання, відео-матеріали, посилання на інші ресурси) доступні для 

опрацювання студентами в будь-який час; 

 організація самостійної роботи (ресурс "завдання" дозво-

ляє оформляти студентам результати самостійного опрацювання 

матеріалів у різних формах та передбачає окрему оцінку); 

 організація контролю знань (ресурс "тест", автоматичне 

оцінювання); 

 оформивши електронний курс один раз, викладач може 

використовувати його для наступних груп студентів. 

Одним із шляхів підвищення ефективності електронного 

курсу з «Комп’ютерної графіки» є застосування інструментів для 

контролю знань, які надає платформа дистанційного навчання. 

Здійснення контролю в навчальному процесі має на меті виявити 

якість засвоєння знань, виміряти її величину та присвоїти цій якос-

ті певну оцінку [4]. 

В системі Moodle існує досить розвинута тестова система, 

за різноманіттям можливостей, мабуть, найпотужніша з аналогіч-

них систем в світі. Крім того, гілка тестів в системі Moodle дина-

мічно розвивається і розширюється – набір доступних інструмен-

тів для формування тестів постійно оновлюється [1]. 

В Moodle розмістити тест досить просто – для цього існує 

спеціальний модуль (ресурс). Він дозволяє створювати тести різ-

них видів: одноваріантна відповідь, багатоваріантна відповідь, 

встановлення відповідності між певними поняттями, введення слів 

та словосполучень в якості відповіді, тести правиль-

но/неправильно, можливість виконання обчислень за формулою, 

позначення елементів на рисунку, тощо. 

Також для діагностики знань студентів варто застосовува-

ти, крім автоматизованих тестів, такий ресурс, доступний в 

Moodle, як завдання. Даний ресурс зручно використовувати для 

перевірки рівня засвоєння практичних навиків студента [3], а та-

кож, як складову самостійного опрацювання. Найчастіше ми вико-

ристовуємо цей засіб на лабораторно-практичних заняттях, які пе-

редбачають виконання практичних завдань в певному програмно-

му середовищі та оформлення звіту по виконаній роботі.  
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Як і в тестах, у завданнях можна налаштовувати час для 

здачі, шкалу оцінювання, а також формат відповідей. Після здачі 

завдання викладач повинен переглянути роботу та оцінити її вруч-

ну. Оцінка автоматично заноситься в електронний журнал. Який, 

знову ж таки, автоматично формується для кожного з курсів, при 

зарахуванні студентів на даний курс [5]. 

Загалом, варто відзначити, що платформи дистанційного 

навчання в розрізі діагностики знань студентів мають цілий ряд 

переваг – простота розміщення тестів та завдань; широкі можли-

вості для налаштувань; он-лайн доступ для студентів та виклада-

чів; автоматичне формування журналу оцінок. 

Сучасні освітні тенденції вимагають впровадження даної 

технології в навчальний процес для забезпечення високого рівня 

доступності навчальних матеріалів, стимулювання навчальної дія-

льності студентів, формування у них прагнення до самоосвіти, са-

моперевірки, та, як наслідок, формування конкурентоздатного фа-

хівця в певній галузі 

Висновки. Використання новітніх інформаційних техноло-

гій навчання комп’ютерній графіці є обґрунтованим і практично 

доцільним [2]. Це пов’язано з тим, що комп’ютерна графіка є уні-

кальним засобом розвитку таких якостей особистості, як образне 

мислення, сприйняття простору, відчуття геометричних співвід-

ношень, кольору, цілісності сприйняття, творчого мислення.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ЯК СКЛАДОВА 

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

А.Л. Левківська. Інформаційно-кому-

нікаційна технологія викладання як 

складова сучасної освіти. В статті 

проаналізовано особливості сприйняття 

інформації здобувачами освіти. 

Розглянуто ІКТ-компетентність як 

складову інформаційної культури 

педагога. Визначено роль тестування як 

форми об’єктивного контролю, 

діагностики та питання технології 

формування знань за допомогою 

мобільного додатку Plickers. 

A. Levkivska. Information and co-

mmunication technology of teaching as 

a component of modern education. The 

peculiarities of information perception of 

educational degree seeking students are 

analyzed in the article. ICT competence is 

considered as a component of the 

teacher's information culture. The role of 

testing is defined as a form of objective 

control, diagnostics, and knowledge 

technology issues using the Plickers 

mobile application. 

Вступ. Сучасне покоління здобувачів освіти, знаходячись у 

величезному вирі інформації, мають певні особливості мислення 

та сприйняття світу. Мозок людини намагається утримати події, 

факти, а це призводить до того, що молодому поколінню досить 

складно сконцентруватись на головному і утримувати всю 

інформацію в полі зору тривалий час – формується так зване 

«кліпове мислення». Тому, для підвищення ефективності передачі 

інформації викладачем і покращенню сприйняття її студентами, 

необхідно знаходити нові шляхи роботи з нею. Наразі, в 

освітньому процесі простежується тенденція активного залучення 

комп’ютерних технологій у навчальний процес на різних його 

етапах. Наприклад, для об’єктивного контролю та діагностики 

знань широкого застосування у навчальному процесі набув 

тестовий контроль, що є важливою складовою нових 
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інформаційних технологій навчання, які стрімко втілюються у 

педагогічну практику. Комп’ютерне тестування є основною 

складовою інформаційно-комунікаційної технології (ІКТ) 

навчання. 

Матеріал узагальненого досвіду. Подальше 

впровадження компетентнісного підходу та активне використання 

ІКТ у всіх сферах людської діяльності, а особливо в освіті, 

обумовлює виділення ІКТ-компетентності як окремої складової 

професійної компетентності педагога. З позицій означеного 

підходу сутністю освіти стає розвиток здібностей педагога до 

самостійного розв’язання проблем в різних сферах і видах 

діяльності на основі використання соціального досвіду, елементом 

якого стає власний досвід індивіда [3]. 

Формування ключових компетентностей педагога у процесі 

застосування ІКТ передбачає формування у нього здатності вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі, спроможності 

отримувати необхідну інформацію й оперувати нею відповідно до 

власних потреб і професійних цілей. Це стосується здатності 

відбирати, класифікувати й узагальнювати необхідний матеріал 

призначений для інформаційно-методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу та критично до нього ставитися [2]. 

Мета статті полягає в аналізі існуючих інтернет-програм 

тестового контролю. Завданням дослідження є виявлення переваг 

та недоліків контролю знань за допомогою мобільного додатку 

Plickers для фронтальної перевірки. 

Студенти завжди з особливим захопленням зустрічають всі 

новинки технологічного прогресу. Тому, дуже важливо 

використовувати допитливість здобувачів освіти для 

цілеспрямованого розвитку їх особистості. Під час занять вони 

можуть навчитись використовувати технології в освітніх цілях, 

оволодіти засобами отримання інформації для вирішення 

навчальних, а надалі для більш широкого кола професійних 

завдань, набути навички, що сприятимуть формуванню 

професійних компетентностей. 

Однією з головних проблем освітнього процесу є 

недостатній рівень володіння комп’ютерними технологіями 

викладачами, які в умовах сучасної освіти не повинні відставати 
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від технічного прогресу,  а впевнено запроваджувати ІКТ-

складову, де постійно використовуються комп’ютери, планшети, 

мобільні телефони та інше. Все це дає змогу ефективно 

здійснювати педагогічну діяльність з усвідомленими 

передбачуваними результатами та постійно розвиватися. 

Формування даної ІКТ-компетентності у викладача створює більш 

ширші можливості для ефективного та цікавого навчання, вирішує 

проблему наочності та створює комфортні психологічні умови для 

здобувачів освіти на різних етапах навчального заняття. 

Отже, інтеграція звичайного навчального заняття з 

комп’ютером дозволяє викладачу перекласти частину своєї роботи 

на комп’ютерну техніку, роблячи викладання навчального курсу 

більш цікавим, творчим та різноманітним. Цей метод викладання 

дуже привабливий відносно оцінювання, діагностики та контролю 

знань.  

Комп’ютерне тестування – це автоматизоване тестування 

на базі спеціалізованих комп’ютерних програм. 

Проведення контролю засвоєння навчального 

матеріалу з використанням різних програм з тестування є 

однією з галузей інформатизації освіти й одержало широке 

поширення. Комп’ютерне тестування студентів 

використовується при проведенні поточного, рубіжного й 

підсумкового контролю знань, при перевірці залишкових 

знань, при виставлянні екзаменаційних оцінок по 

відповідних дисциплінах [1]. 
Застосування на заняттях комп’ютерних тестів і 

діагностичних комплексів дозволяють викладачу за короткий час 

отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу і  

своєчасно його скорегувати. Сьогодні перед нами постає широкий 

вибір програмних продуктів, які дозволяють викладачу вибрати 

цілу низку ефективних програмних ресурсів для створення 

комп’ютерних тестових завдань.  

Чи можливо провести опитування всієї групи швидко? 

Пропоную розглянути новий технічний метод і засіб ведення 

заняття. Для цього необхідний смартфон, комп’ютер, підключений 

до Інтернету і проєктор. Ми звикли до чорно-білих квадратиків 
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QR-кодів у рекламі, навчальних «живих» підручників та іншої 

печатної продукції, яка переадресує нас на будь-який сайт за 

подальшою інформацією в Інтернеті. Сьогодні, ми можемо 

використовувати новітню інтерактивну технологію у вигляді 

мобільного додатка  Plickers, що дозволяє швидко провести, 

наприклад, фронтальне опитування всієї групи. 

Plickers використовує планшет або телефон викладача для 

того, щоб зчитувати QR-коди з карток студентів. Картка у кожного 

студента своя, її можна перевертати, що дає  чотири різні варіанти 

відповіді. В мобільному додатку створюється список студентів, і 

за його допомогою можна дізнатися, як саме відповідав кожен із 

студентів на запитання. Plickers може відразу будувати діаграми 

відповідей і дозволяє побачити, яка частина групи зрозуміла та 

засвоїла навчальний матеріал, а яка потребує додаткової допомоги.  

Даний мобільний додаток, що важливо, не змінює 

навчальний процес. Для його використання не потрібен 

комп’ютерний кабінет або інша техніка для студентів – лише 

телефон викладача або планшет. Наразі, усім студентам стає 

цікавим навчальний процес, і вони, мимоволі, активно 

залучаються до обговорення питань та подальшого сприйняття 

нового матеріалу, так як з’являється елемент гри.  

За допомогою карток з QR-кодами можна: перевірити 

присутніх на занятті, провести тестування, голосування. Для цього 

необхідно: 

 зареєструватися на сайті https:plickers.com; 

 створити питання (створення необхідних тестів для 

заняття). Кожне питання включає: текст, тип відповіді, відповіді 

(не більше чотирьох, правильна відповідь виділяється); 

 створити групу. Група може бути створена з 

прізвищами студентів; 

 створити послідовність питань; 

 вивести через проєктор на екран запитання та варіанти 

відповідей. Plickers передбачає спеціальний режим демонстрації 

питань на екрані, яким можна керувати за допомогою мобільного 

телефону.  

https://www.plickers.com/
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А саме, на екрані проєктор висвічує завдання і варіанти 

відповідей. Студентам роздаються картки, які вони піднімають 

таким чином, щоб буква (a, b, c, d) правильної відповіді була 

зверху. Завершивши тест, виводимо на дошку правильні та 

неправильні відповіді студентів. Викладач, також, має змогу 

отримати не тільки дані щодо кожного студента, а й список усіх, 

хто пройшов тестування. Ці дані можна експортувати у таблиці 

Excel. 

Plickers має ряд переваг, що полегшує роботу викладача на 

занятті, але, нажаль, є і недоліки: 

 потрібен постійний канал виходу в мережу, як на 

комп’ютері, так і на мобільному пристрої; 

 варіанти запитань: так/ні; 

 вибір однієї відповіді із чотирьох; 

 немає можливості введення тексту студентами в якості 

відповіді; 

 студентам доводиться чекати, поки інші дадуть 

відповідь (це позначається на дисципліні); 

Отже, Plickers – мобільний додаток, який дозволяє миттєво 

отримати результати з вивченої теми, спростити процес 

моніторингу успішності, покращити зворотній зв'язок між 

викладачем та групою. У процесі роботи з даним додатком, 

студенти завжди будуть активними слухачами при вивченні 

подальших тем курсу та з нетерпінням чекатимуть наступного 

тестового контролю, а це, в свою чергу, мотивація до успішного 

засвоєння будь-якої навчальної дисципліни. Сучасному поколінню 

дуже цікава техніка зчитування камерою смартфона або планшета 

QR-кодів, а також питання синхронізації мобільних пристроїв. 

Висновки. Розвиток сучасного суспільства і системи освіти 

пред'являють все більш високі вимоги до якості підготовки 

здобувачів освіти, як компетентних фахівців. Важливу роль в 

підвищенні якості освіти відіграє його комп'ютеризація, яка 

розуміється не лише на поданні навчальної інформації в 

раціональному та в образному вигляді, посиленні мотивації 

навчання, підвищенні зацікавленості в ньому: робота з 

комп'ютером як засобом формування позитивного ставлення до 
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навчання і як джерело мотивації в контексті гри, але й сприяє 

формуванню інформаційної компетентності викладача. ІКТ-

складова навчання активно залучає до освітнього процесу, 

забезпечує інтерактивні форми навчання та можливість діалогу 

«студента і студента», «викладача і студента» та  істотно змінює 

способи управління навчальною діяльністю. 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ 

РОБОТИ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПРИКЛАДІ  

СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ «МОЛОДА ЕКОНОМІКА» 

А.М. Корівчак. Форми та методи 

організації позаурочної роботи з 

економічних дисциплін на прикладі 

студентського клубу «Молода 

економіка». Оглянуто можливості 

організації самостійної роботи 

студентів з елементами дослідницької 

діяльності. Поставлено задачі 

підвищення зацікавленості у 

навчальному процесі. Надано 

результати роботи у межах навчального 

закладу. 

A.M. Korivchak. Forms and methods of 

organization of extracurricular work on 

economic disciplines on the example of 

student club "Young Economics". 
Possibilities of organization of 

independent work of students with 

elements of research activity are 

considered. The tasks of raising interest in 

the educational process are set. The results 

of work within the educational 

establishment are given. 

Вступ Активна самостійна діяльність фахівця значною 

мірою обумовлюється самостійністю його мислення, яка 

закладається в студентські роки. Життям доведено, що тільки ті 

знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, 

думці і дії, будуть насправді міцні. Саме тому в навчальних 

закладах поступово, але неухильно, переходять від передачі 

інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю, 

формування у студентів навиків самостійної творчої роботи. Крім 

практичної важливості, самостійна робота має велике виховне 

значення: воно формує самостійність не тільки як сукупність 

певних умінь і навиків, але і як рису характеру, яка відіграє 

суттєву роль у структурі особистості сучасного спеціаліста. 

Пізнавальна функція визначається засвоєнням студентом 

систематизованих знань з дисципліни; самоосвітня функція – це 
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формування вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і творчого 

застосування; прогностична функція є вмінням студента вчасно 

передбачати і оцінювати як можливий результат, так і саме 

виконання завдання; коригуюча функція визначається вмінням 

вчасно коригувати свою діяльність; виховна функція – це 

формування самостійності як риси характеру. 

Планування і організація позакласної роботи з економічних 

дисциплін припускають використання різноманітних прийомів. 

Одним з них є проведення конференцій, проведення засідань 

студентських клубів. 

Матеріал узагальненого досвіду. Сьогодні самостійна 

поза аудиторна робота студентів набуває ще більшої актуальності. 

До переваг такої форми роботи можна віднести такі фактори: 

розвиток інтелектуального потенціалу студентів, спонукання до 

активного пізнання, знаходження причинно-наслідкових зв’язків, 

розвиток логіки мислення, комунікативних здібностей; 

нестандартна форма ведення занять підвищує їх розвиваючу 

ефективність, пізнавальний інтерес студентів; надається 

можливість для самореалізації, самовираження студентів. 

Однією з форм організації позакласної роботи з 

економічних дисциплін в технікумі є робота студентського Бізнес-

клубу «Молода економіка» – добровільного об’єднання студентів, 

що навчаються в технікумі, а також людей, зайнятих соціально-

корисною діяльністю з метою задоволення їх багато-граних 

духовних запитів та інтересів.  

Діяльність Клубу спрямована на створення інноваційного 

вищого навчального закладу лідерського типу, 

конкурентоздатного на вітчизняному та європейському освітніх 

просторах. Формування корпоративної культури та сучасної 

системи управління, заснованих на принципах ціннісного 

лідерства та лідерства служіння. Створення атмосфери підтримки і 

розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів 

студентів через їх участь в органах самоврядування, інноваційній 

освітній, науковій та практичній діяльності. Розвиток 

економічного мислення. Виховання патріотизму та гордості за 

обрану професію. 
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Робота Клубу «Молода економіка» будується на 

принципах самоврядування та взаємодопомоги і підтримки зі 

студентською радою технікуму.  

Об’єктом дії є як члени Клубу, так і запрошена на заходи 

аудиторія. Робота Клубу може бути припинена за ініціативи її 

організаторів та на основі рішення Методичної або Педагогічної 

ради технікуму; сприяє організації змістовного вільного часу 

молоді, а також створює сприятливі умови для щирого людського 

спілкування, розвитку лідерських здібностей молоді, постійного 

самовдосконалення. Мета діяльності клубу: 

- Формування лідерської позиції, почуття громадської 

відповідальності, патріотизму і любові до рідного краю, країни.  

- Підготовка молодих людей до професійної діяльності у 

нових умовах висококонкурентного середовища.  

- Виявлення, підтримка та розвиток здібностей і талантів, 

що сприятимуть самореалізації і підвищенню мотивації життєвої 

діяльності молоді.  

- Формування позитивного погляду на світ. 

- Виховання лідерських якостей у молоді, вміння 

оцінювати свій лідерський потенціал, допомога у чіткому і ясному        

усвідомлюванні цілі своєї діяльності, вміння планувати власну 

діяльність та роботу колективу. 

- Сприяння у формуванні активної життєвої позиції. 

- Розвиток широкого світогляду молоді. 

- Сприяння в інтелектуальному і творчому розвитку       

особистості, в прагненні до самовдосконалення впродовж усього 

життя.  

- Сприяння в зацікавленості до економічних і суспільних 

знань.  

- Сприяння у формуванні суспільної та політичної 

грамотності молоді.  

- Розвиток комунікативних навичок. 

- Сприяння в соціалізації молоді.  

- Формування навичок командної взаємодії, вміння 

виконувати різні ролі, відповідно конкретних потреб завдання.  
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- Залучення молоді до участі у житті технікуму, до роботи 

в органах студентського самоврядування технікуму, до реалізації 

молодіжних програм міста та області. 

- Підготовку до свідомого вибору місця роботи.  

Керівник Клубу складає план роботи Клубу на навчальний 

рік та забезпечує його виконання. План розглядається та 

затверджується на засіданні циклової комісії. Впродовж 

навчального року в план роботи Клубу можуть бути внесені зміни 

та правки.  

Форми проведення визначаються відповідно до завдань: 

тренінги; дискусії; дебати; «круглі столи»; зустрічі з цікавими  

людьми; конкурси; інтелектуальні, економічні, ділові ігри; 

презентації; відео-презентації; тематичні вечори; виїзні засідання; 

сту-дентські конференції.  

Клуб здійснює краєзнавчі походи з метою ознайомлення з 

історією міста та регіону, екскурсії з метою ознайомлення з 

діяльністю провідних підприємств та організацій. 

За період роботи студентського Бізнес клубу «Молода 

економіка» викладачем Корівчак А.М. було підготовлено та 

проведено засідання клубу за наступними темами: 

- програма економічного, соціального та культурного 

розвитку Херсонської області та прогнозні макропоказники 

економічного і соціального розвитку області; 

- видатні історичні та сучасні постаті в міжнародній та 

вітчизняній економіці; 

- міжнародні економічні організації; 

- пенсійна реформа в Україні та історія виникнення та 

розвитку грошей; 

- інфляція: причини, наслідки, шляхи подолання; 

- безробіття в Україні: причини, наслідки, шляхи 

подолання; 

- видатні постаті у вітчизняній науці; 

- перспективи розвитку бізнес-середовища Херсонської 

області; 

- посвячення у юні економісти; 

- ONLINE торгівля: економічний та бухгалтерський 

аспекти. 
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Фото 1 – Вступне слово викладача на засіданні клубу. 

 

 

Фото 2 – Учасники клубу «Молода економіка». 
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У рамках роботи клубу викладачем Корівчак А.М. було  

підготовлено студентів до участі: 

- у роботі І Всеукраїнської студентської науково-

практичної Інтернет-конференції «Стратегія розвитку бізнесу в 

умовах глобалізації: управління та адміністрування», 

- у роботі II Всеукраїнської науково-практичній Інтернет-

конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Стратегії 

міжнародної економічної діяльності підприємств в економічному 

розвитку регіонів України», 

- у I Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Інноваційні 

банківські технології та сучасні форми грошей», 

- у роботі науково-практичної конференції студентів і 

молодих вчених «Стратегія розвитку південного регіону: молодь і 

майбутнє». 

 

Фото 3 – Команда «Уряд» під час засідання клубу. 

 

Студенти – учасники клубу приймали участь у роботі   

Круглого столу, присвяченому 20-ій річниці кафедри зовнішньо-

економічної діяльності ХНТУ. 
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Фото 4 – Круглий стіл до 20-річчя кафедри ЗЕД ХНТУ 

 

Одна з форм роботи – засідання Круглого столу «День 

кар’єри» в рамках зустрічі зі спеціалістами Центру зайнятості. 

 

 

Фото 5 – Круглий стіл на тему «День кар’єри». 
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Організовано участь студентів в екскурсії до відділення 

ПриватБанку «Відкрий банківський світ з Юніор Банком». 

 

Фото 6 – Екскурсія до відділення ПриватБанку. 

 

Учасники клубу брали участь у засіданні Школи молодого 

підприємця Херсонського міського фонду підтримки 

підприємництва. 

Керівником клубу було організовано участь студентів у 

тренінгу на тему «Податки» (див. фото 7). 

Студенти – учасники клубу приймали участь у роботі 

наукового гуртка майбутніх економістів-міжнародників 

«Майстерня бізнес-менеджерів» (див. фото 8). 

У технікумі стало доброю традицією щороку присвячувати 

засідання клубу «Молода економіка» міжнародному дню 

бухгалтера, а також міжнародному дню економіста (див. фото 9, 

10). 
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Фото 7 – Тренінг на тему «Податки». 

 

 

Фото 8 – Робота гуртка «Майстерня бізнес-менеджерів». 
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Рисунок 9 – Посвячення студентів у юні бухгалтера. 
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Рисунок 10 – Посвячення студентів у юні економісти. 

Висновки. Економіка України гостро потребує 

кваліфікованих спеціалістів, здатних творчо мислити, проявляти 

ініціативу, самостійно поповнювати свої знання. Згідно з 

Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах, самостійна робота студента є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, що вільний від 

обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота, перш за все, 

завершує задачі всіх інших видів навчальної роботи. Знання, які не 

стали об’єктом власної діяльності, не можуть визнаватися 

справжнім надбанням людини. 

Необхідність застосування активних форм і методів поза-

аудиторної роботи зі студентською молоддю не викликає сумніву, 

і вітчизняним закладам вищої і передвищої освіти необхідно 

проводити роботу у даному напрямку. Основними задачами для 

викладача є допомога студентам у підвищенні ефективності 

самостійного здобуття знань, оволодіння навиками дослідницької 

роботи. А саме, проведення в рамках роботи студентського клубу 

тренінгів, конференцій, екскурсій, «круглих столів», зустрічей з 

цікавими особистостями. 
 

Перелік джерел посилання: 

1.  Бесєдіна Л.М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання 

та методична робота у навчальних закладах: Методичний посібник / Л.М. 

Бесєдіна, О.І. Сторубльов. Вид. 2-ге, перероб. і допов. К.: Логос, 2013. 204 с.  

2. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посібник / За заг. ред. 

О.Г. Мороза. К.: НПУ, 2013. 267 с. 

3. Пащенко Т.М. Проблеми організації самостійної роботи студентів: 

Проблеми освіти. Науково-методичний збірник / Т.М. Пащенко. 2013. № 33. 

с. 308. 

4. Соколов А.В. Організаційно-методичні засоби забезпечення 

самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації: Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. / А.В. Соколов, І.І. 

Драч, І.А. Ісаєва. 2013. № 31. с. 188. 

Надійшла до редакції 13.12.2019 



127 
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2020, вип. № 1(2) 

Special issue: Generalized experience, 2020, ed. № 1(2) 

 

 

© Т.В. Попенко, 2020, «Бахва» 

УДК 378.147.227:004.9  

 

Т.В Попенко 

викладач, 

Морський коледж 

Херсонської Державної 

морської академії  

e-mail: 

 tatyana.p70@ ukr.net    

  

  
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Т.В. Попенко. Методы формиро-

вания компетенций при изучении 

специальных дисциплин. В статье 

проанализированы основные методо-

логические подходы к формированию 

ключевых компетенций, рассмотрены  

пути формированя ключевых компе-

тенций на занятиях специальных 

дисциплин. 

T.V. Popenko. Methods of forming 

competencies in the study of special 

disciplines. The article analyzes the main 

methodological approaches to the 

formation of key competencies, considers 

the ways of forming key competencies in  

studying of special disciplines. 

Вступление. Интеграция Украины в европейское 

образовательное сообщество диктует необходимость в 

компетентностном подходе, при подготовке младших 

специалистов, который заключаетя в формировании 

профессиональных и ключевых компетенций выпускников.  Такой 

подход обеспечит профессиональную мобильность и социальную 

защищенность выпускников средних специальных учебных 

заведений. Его реализация ставит задачи развития способностей 

самостоятельного поиска информации, и ее освоения, 

формирования гибкости мышления и готовности к нестандартным 

ситуациям. В статье рассмотрены подходы к решению этих задач.    
Материал обобщающего опыта. Профессиональные 

компетенции – это готовность и способность целесообразно 

действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а 

также самооценивать результаты своей деятельности. [1] 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

утверждать, что ключевые компетенции также играют 

немаловажную роль в различных сферах профессиональной 

mailto:tatyana.p70@
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деятельности. К ключевым компетенциям относятся: социальная,  

коммуникативная, информационная, когнитивная. [1,2,3,4] 

Компетенции «закладываются» в образовательный процесс 

посредством технологий и содержания. [5,6] Специальные и 

профессиональные компетенции формирует содержание 

образовательного контента. Ключевые компетенции формируются 

за счет педагогических и методологических подходов. При этом 

используются методы: 

 позитивного совершения ошибок; 

 проектный; 

 творчески-проблемный; 

 обратной связи через интенсивное социальное 

взаимодействие (взаимодействие с внешним миром); 

 исследования моделей; 

 презентации идей и т.п.; 

Рассмотрим методы, которые возможно использовать на 

занятиях специальных дисциплин. Социальные компетенции 

(способность взять на себя ответственность, совместно 

вырабатывать решение и участвовать в его реализации). 

Формирование этих компетенций возможно путем предоставления 

заданий, которые предполагают логическое преобразование 

теоретического материала, создание проблемных ситуаций, 

разрешение которых дает возможность проявить инициативу, и 

взять на себя ответственность, если учащиеся работают в группах.  

Коммуникативные компетенции (владение технологиями 

устного и письменного общения) формируются при использовании 

метода обратной связи при социальном взаимодействии с 

внешним миром. Это проведение дискуссий, нестандартных 

занятий с элементами соревнований, брейн-ринга, рефлексии. 

Когнитивные компетенции (готовность к постоянному 

повышению образовательного уровня, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность 

к саморазвитию). Формируется проектным методом, методами 

исследования моделей, предоставления презентации идей. При 

этом учащиеся выполняют различные виды самостоятельных 

работ, таких как курсовые проекты, расчетно-графические 

задания, подготовка докладов и рефератов. 
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Информационная составляющая ключевых компетенций 

формируется на занятиях с использованием программных средств. 

Учебные презентации, видеоролики, специальные программы, 

интерактивные тренажеры можно использовать при объяснении 

нового материала, повторении и оценке знаний учащихся. Работа 

учащихся с образовательными порталами, одним из которых 

является Moodle, специализированными сайтами развивает навыки 

работы в информационном пространстве и активизирует 

познавательную деятельность.  

Выводы. Компетентносный подход должен 

реализовываться практически во всех формах проведения занятий: 

лекциях, практических и лабораторных работах, организации 

консультаций и самостоятельной работы учащихся. При этом 

преподаватель должен постоянно совершенствовать процесс 

обучения, используя инновационные методы. Проведение 

эффективных занятий требует систематической работы по 

планированию, обобщению передового опыта, формированию 

заданий, подготовке и моделированию информационного 

контента. Такой подход позволит подготовить младших 

специалистов, востребованных современным рынком труда. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ТЕСТОВОЇ ПРОГРАМИ «АЙРЕН»  

У НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» 

Т.О. Стасішина. Упровадження тес-

тової програми «Айрен» у навчальну 

дисципліну «Культурологія». Розгля-

нуто проблему роботи зі студентами у 

тестовій програмі “Айрен”. Висвітлено 

можливості програми “Айрен” під час 

підсумкового контролю знань. Надано 

результати використання у навчально-

му закладі. 

T.O. Stasishina. The introduction of the 

test program “Airen” in the subject 

“Cultural Studies”. The problem of  

working with students in the  Airen  test  

program  is considered. The  capabilities 

of the  Airen  program diring the final 

knowledge control are  shown. There is a 

presentation of using it in the educational 

institution. 

Вступ. У 2003 році «Культурологію» було введено як базо-

ву навчальну дисципліну в перелік предметів, що вивчаються у 

вищих навчальних закладах України. Приступаючи до вивчення 

культурології, студент передусім повинен усвідомити, що ця наука 

народилася на перехресті філософії, історії, психології, мовознавс-

тва, релігієзнавства й соціології. Її джерелами виступають окремі 

науки про культуру, у межах яких досліджуються конкретні явища 

духовної культури людства. Вивчення культурології передбачає 

раціональне засвоєння інтегральної культури народів світу, розк-

риття їх багатства через призму національної культури як доміну-

ючої складової, усвідомлення того, що тільки діалог світових ку-

льтур дає можливість осягнути глибину й особливості власної на-

ціональної культури [1]. Вивчення людського суспільства через 

його культуру надзвичайно актуальне в наш час, оскільки сьогодні 

стало очевидним, що лише економічні й політичні характеристики 

не можуть дати повного розуміння соціальних явищ. Культуроло-

гічний підхід дає можливість всебічного усвідомлення важливості 

таких феноменів суспільної свідомості, як мистецтво, література, 

релігія, філософія тощо. Аналіз духовних цінностей, що перева-
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жають у тому чи іншому суспільстві допомагає виявити не тільки 

рівень його розвитку, і стан, а й зрозуміти, чому те чи інше суспі-

льство живе так, а не інакше. Вивчення культури як суспільного 

явища допоможе пояснити численні процеси духовного й соціаль-

ного життя. Виявлення комплексу взаємозв’язаних культурних 

явищ у суспільстві допоможе дати пояснення багатьом культур-

ним явищам у суспільстві, надасть можливість систематизувати, 

класифікувати та впорядкувати велике різноманіття форм людсь-

кої діяльності. Культурологія відкриває цикл гуманітарних дисци-

плін, що викладаються у ВНЗ [3]. Вона дає уявлення про роль фі-

лософії, політології в соціальному житті, знайомить із методикою 

аналізу різноманітних політичних культур. У цьому контексті ку-

льтурологію можна розглядати як певний напрям у соціальній фі-

лософії або політичній теорії. Особливістю культурології є те, що 

вивчення суспільства пов’язано із заглибленням у світ його мисте-

цтва, літератури, духовних цінностей. Культурологія дає можли-

вість осягнути як єдиний комплекс живопис, поезію, релігію та 

інші сфери творчості того чи іншого народу, робить доступним 

осягнення глибин його естетичних пристрастей та вподобань у 

конкретний історичний період.   

Отож мету створення тестових завдань для комплексного 

оцінювання знань, умінь і навичок студентів з Культурології у 

програмі «Айрен» вбачаємо: 

- в об’єктивному оцінюванні знань, умінь і навичок студен-

тів з дисципліни; 

- в економії часу під час перевірки робіт (програма перед-

бачає миттєве оцінювання результатів проходження тестів); 

- візуалізація результатів для студента (користувача) і ви-

кладача (під час тестування викладачеві доступні докладні відомо-

сті про хід виконання роботи, в тому числі дані про поточні успіхи 

кожного студента, аж до відповідей на окремі питання); 

- можливості збору статистики з пройдених тестів;  

- у проведенні масового тестування студентів одночасно у 

локальній мережі [2]. 

Практичне значення: пропоновані тестові завдання стануть 

у пригоді студентам під час вивчення курсу Культурології, при 

перевірці поточного, модульного контролю, самостійного вивчен-

ня, дистанційного навчання; допоможуть студентам підготуватися 



132 
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2020, вип. № 1(2) 

Special issue: Generalized experience, 2020, ed. № 1(2) 

 

© Т.О. Стасішина, 2020, «Бахва» 

до заліку з Культурології. Тестові завдання для підсумкового  оці-

нювання знань, умінь і навичок студентів, створені в програмі 

«Айрен», пройшли апробацію під час здачі заліків з Культурології 

серед студентів ІI-х курсів. 

Матеріал узагальненого досвіду. «Айрен» (IREN –

Interactive Remote Education Networ – інтерактивна мережа дистан-

ційної освіти) – це комп’ютерна програма, що дозволяє створюва-

ти тести для перевірки знань і проводити тестування в локальній 

мережі, через інтернет або на окремих комп'ютерах [1]. Тести мо-

жуть включати в себе завдання різних типів: з вибором однієї або 

кількох правильних відповідей, з введенням відповіді з клавіатури, 

на встановлення відповідності, на впорядкування та класифікації. 

При мережевому тестуванні викладач бачить на своєму комп'ютері 

докладні відомості про успіхи кожного зі студентів. По закінченні 

роботи ці дані зберігаються в архіві, де їх надалі можна перегляда-

ти та аналізувати за допомогою вбудованих в програму засобів. 

Крім того, передбачено створення тестів у вигляді автономних ви-

конуваних файлів, які можна роздати студентам для проходження 

тестування без використання мережі і без збереження результатів. 

Такий режим орієнтований насамперед на тести, призначені для 

самоперевірки. Студентові, щоб перейти до тестування, досить 

запустити отриманий файл на будь-якому комп'ютері з Windows, 

установка будь-яких  програм для цього не потрібна. Тестові за-

вдання, які пропонуються для підсумкової перевірки знань, умінь і 

навичок студентів,  складені відповідно до «Навчальної програми 

для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійс-

нюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загаль-

ної середньої освіти» у програмі для комп’ютерного використання  

«Айрен». Комплекс тестових завдань містить 12 розділів: «Куль-

турологія як наука та навчальна дисципліна», «Типи, види та нор-

ми культури», «Культурний простір», «Мистецтво у системі духо-

вної культури суспільства», «Творчі течії у мистецтві.», «Форму-

вання та історичний розвиток української культури», «Iсторичні 

типи соціокультурних світів», «Міжкультурна комунікація», «Ку-

льтурний потенціал людства», «Стереотипи поведінки. Поради з 

культурної адаптації», «Культурні сценарії діяльності», «Вплив 

соціального  і технічного  прогресу на духовну  культуру» [3]. Ві-
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сім розділів містять тести «множинний вибір – єдина відповідь»: 

серед трьох  запропонованих варіантів – лише один правильний. 

 

Рисунок 1 – Тести «множинний вибір – єдина відповідь» 

 

В кожному розділі міститься тести на відповідність: 4 від-

повідності з одним «зайвим» варіантом:  

 
 

Рисунок 2 – Тести на відповідність 
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Зміст тестових завдань може складатися як з текстових, так і з 

ілюстративних варіантів: 

 
 

Рисунок 2 – Тести з текстовим і з ілюстрованим варіантом 

 

Також у даній роботі є одне завдання з кожного розділу на 

встановлення  послідовності: 

 
 

Рисунок 3 – Тести на встановлення  послідовності 
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Усього комплекс тестів налічує 180 завдань: 8 розділів по 

12 тестів «множинний вибір – єдина відповідь» – 96 питань, 4 роз-

ділів по 12 тестів «питання – введення відповіді» – 48 питань, у 

всіх 12 розділах по 1 тесту «на відповідність» - 12 питань, «на пос-

лідовність» – 12 питань, «на відповідність (із зображенням)» – 12 

питань. Тести «множинний вибір – єдина відповідь» оцінюються в 

1 бал, тести «на відповідність»  та «на послідовність» –у 4 бали. 

При підготовці до залікової роботи студентам пропонується на-

вчальний варіант тестів з максимальною кількість завдань (180):  

 
Рисунок 4 – навчальний варіант тестів  

Обмеження часу при виконанні навчальних тестів немає. 

При проведенні підсумкового контролю знань (заліку) студентам 

пропонується контрольний варіант тестів, де комп’ютер обирає 60 

завдань з максимальних 180: 

 
 

Рисунок 5 – контрольний варіант тестів 
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Під час виконання контрольних тестів час обмежений (60 

хв). Кількість питань у тесті, обмеження часу, систему оцінювання 

(12-бальну чи 5-бальну тощо) налаштовує викладач (розділі «Про-

філь тестування»: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – «Профіль тестування» 

 

Тестування студент починає з відкриття програми. Йому 

пропонується питання з варіантами відповідей. Йому слід обрати 

правильну відповідь, виділяючи її лівою клавішею мишки, і нати-

снути «Відповісти»: 

 

 
 

Рисунок 7 – Вибір тесту з однією правильною відповіддю 
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У тестах «на відповідність», «на відповідність (із зобра-

женням)»  пропонується чотири відповідності з однією «зайвою» 

відповіддю. Ліва частина тестів незмінна, а праві необхідно лівою 

клавішею мишки перетягти до відповідного питання:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Вибір тесту на відповідність 

 

У тестах «на послідовність» потрібно поставити в правиль-

ній послідовності категорії, рівні, течії, принципи. Пропонується 

послідовно чотири  поняття поставити від меншого до більшого та 

можливо і навпаки.  

 

 
 

Рисунок 9 – Вибір тесту  на послідовність 
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Під час тестування студент може бачити, чи правильно він 

відповів на питання: синім кольором позначаються правильні від-

повіді, сірим – неправильні, жовтим – якщо відповідь правильна 

частково (у тестах «на відповідність»): 

 

 
 

Рисунок 10 – Кольорова гамма тестування студента 

 

Після виконання останнього тесту з’являється вікно «Заве-

ршити роботу?»: 

 

 
 

Рисунок 11 – Завершення роботи 

 

Після натискання на вікно «Так» студент може побачити 

свої результати (відсоток правильно виконаних тестів і оцінку за 

роботу): 
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Рисунок 12 – Результати роботи 

 

Викладач може відстежувати результати роботи студентів, 

помилки, питання, які пропустили тощо  у розділі «Архів»: 

 

 
 

Рисунок 13 – Відстеження результатів роботи студентів 

 

Критерії оцінювання тестових завдань: 

Тестові завдання «множинний вибір – єдина відповідь» 

оцінюються в 1 бал. Тести на відповідність – у 4 бали. Оцінювання 

відбувається у відсотковому відношенні правильно виконаних за-

вдань (див. таблиця 1). 
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Таблиця 1 – Критерії оцінювання тестових завдань 

 

Оцінка (за 5-бальною систе-

мою) 

% правильного виконання 

завдань 

5 90-100 

4 56-89 

3 25-55 

2 11-24 

1 0-10 

 

Висновки. Тестові завдання з Культурології, складені в 

комп’ютерній програмі – редактор тестів «Айрен» відповідно до 

«Навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредита-

ції, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової за-

гальної середньої освіти» і призначені для підсумкової перевірки 

знань, умінь і навичок з навчальної дисципліни для студентів ІI-х 

курсів. За змістом тестові завдання охоплюють усю програму з Ку-

льтурології і можуть бути використані викладачами загальноосвіт-

ніх дисциплін та студентами в процесі навчальної роботи, самос-

тійного вивчення. Необхідність такої тестової програми не викли-

кає сумніву і є така необхідність упроваджувати дану тему у своїх 

дисциплінах викладачам.  

 

 Перелік джерел посилання: 
1. Використання електронного тестування як засобу закріплення 

знань [Електронний ресурс] URL: http://naurok.com.ua/dopovid-vikoristannya-

elektronnogo-testuvannya-yak-zasobu-zakriplennya-znan-30444.html. 

2. Нові інформаційні технології для тебе [Електронний ресурс] URL:  

https://nitforyou.com/iren/. 

3. Тестуюча програма айрен  [Електронний ресурс] URL: 

https://fc.vseosvita.ua/000xqp-5f7b.pdf 

4. Закович М.М. Історія Зарубіжної та української літератури. К., 

2001. 236 с. 

5. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія. Навчальний 

посібник.  К.: 2003. 248 с. 

6. Пестишева Г.І. Зарубіжна та українська культура. Курс лекцій. С. 31-56. 

7. Крип’якевич І. Історія української культури. К: 1994 . 6546 с. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК УМОВА  

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

МОРСЬКОГО КОЛЕДЖУ 

Д.О. Дудова. Міждисциплінарна інте-

грація як умова підвищення якості 

навчання здобувачів освіти морсько-

го коледжу. Розглянуто особливості 

міждисциплінарної інтеграції в освіт-

ньому процесі для підвищення якості 

навчання здобувачів освіти. 

D.O. Dudova. Interdisciplinary integra-

tion as a condition for improving train-

ing quality of maritime college appli-

cants. Interdisciplinary integration fea-

tures of the educational process for im-

proving training quality of the applicants 

have been considered 
 

Вступ. Сучасний випускник навчального морського закла-

ду, якого хочуть бачити роботодавці морської галузі, повинен не 

тільки володіти значним запасом фахових знань та вмінь на старті 

своєї професійної діяльності, але й уміти використовувати їх, здій-

снювати пошук нової інформації, постійно підвищувати власну  

професійну компетентність. У зв’язку з цим перед навчальними 

закладами стоїть проблема пошуку методів та технологій, які б 

стали інструментом якісної підготовки фахівця. Саме тому доціль-

не використання міждисциплінарної інтеграції, яка розглядається 

як необхідна умова підвищення якості навчання, оскільки при її 

систематичному і цілеспрямованому використанні перебудовуєть-

ся і оптимізується весь процес навчання. 

Матеріал узагальненого досвіду. Сьогодні швидкими те-

мпами зростає потреба в інтеграції наукового знання. Інтегрований  

підхід може виконати основні функції процесу навчання і  забез-

печити формування  цілісної  системи знань, умінь, навичок, про-

фесійно значущих якостей, необхідних фахівцю для виконання 

функціональних обов’язків і формування його наукового світогля-

ду. Глибші знання формуються тоді, коли кожний  новий елемент  

знань  закріплюється більшою кількістю зв’язків. Проте не лише  
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засвоєння певного обсягу знань робить здобувача освіти в майбут-

ньому освіченою людиною з широким світоглядом, компетентним 

спеціалістом, а й уміння аналізувати будь-яке явище з різних  пог-

лядів, поставити  його в  різні  ситуації,  залучити  дані  з різних 

навчальних дисциплін [2]. У системі освіти ідея міждисциплінар-

ного інтегрування, комплексного підходу одна з найперспективні-

ших і необхідних. 

Міждисциплінарна інтеграція – цілеспрямоване підсилення 

міждисциплінарних зв’язків за збереження теоретичної та практи-

чної цілості навчальних дисциплін. Викладання проводиться так, 

щоб знання однієї дисципліни були фундаментом для вивчення  

іншої. Методичне опрацювання змісту навчальних дисциплін по-

лягає в систематизації та узагальненні  матеріалу,  отриманого  при  

вивченні різних дисциплін. Міждисциплінарна інтеграція формує 

здатність здобувачів освіти до логічного мислення при вирішенні 

проблемних завдань, розвиває в них професійну ініціативність і 

відповідальність.  

Реалізація  міждисциплінарних зв’язків у навчальній діяль-

ності – це один із необхідних дидактичних засобів формування у 

здобувачів освіти професійних знань і навичок. Важливо, щоб на-

вчальна інформація, засвоєна під час вивчення інших дисциплін, 

не дублювалася, а використовувалася для мотивації навчальної 

діяльності здобувачів освіти, актуалізації опорних знань, умінь і 

навичок, обґрунтування, з’ясування сутності явищ, моделювання  

процесів тощо. Використовуючи  навчальну інформацію з інших  

дисциплін, необхідно дотримуватися єдності у визначеннях науко-

вих понять, трактуваннях законів, теорій і положень тощо. Кожен 

викладач повинен знайти такі сучасні інноваційні технології, які 

нададуть можливість здобувачу освіти отримати глибокі та міцні 

знання, розвивати вміння та навички, застосовувати їх на практиці.  

 Використання міждисциплінарної інтеграції вносить пев-

ний вклад в підготовку висококваліфікованих фахівців, сприяє 

прагненню та свідомій зацікавленості здобувачів освіти в оволо-

дінні навчальними дисциплінами.  

 Для успішного створення міждисциплінарних зв’язків при 

викладанні навчальної дисципліни «Технологія перевезення ван-

тажів» застосовую технології проблемного, особистісно-

орієнтованого, інформаційного, інтерактивного навчання, 

комп’ютерні технології.  
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Навчальна дисципліна «Технологія перевезення вантажів» 

входить до циклу дисциплін, які формують спеціальні компетент-

ності в системі підготовки майбутніх фахівців. Вивчення її змісто-

вих модулів базується на знаннях здобувачів освіти, отриманих 

при вивченні дисциплін, які формують загальні компетентності,  

як «Фізика та основи теоретичної механіки», «Основи екології  та 

охорони навколишнього середовища»; дисциплін, які формують 

спеціальні компетентності – «Теорія та будова судна», «Безпека 

життєдіяльності та основи охорони праці», «Морське право».  

Так, при вивченні змістового модуля «Перевезення рідких  

вантажів наливом», розглядаються фізичні і хімічні властивості 

наливних вантажів, спеціальні системи і технологічне устаткуван-

ня танкера, перевезення зрідженних газів, матеріал тісно пов'яза-

ний з фізикою, хімією, теорією та будовою судна, безпекою жит-

тєдіяльності, основами екології та охорони навколишнього сере-

довища. 

Змістовий модуль «Регулювання температури та вологості в 

трюмах» розглядає властивості повітря і визначення його парамет-

рів, мікроклімат вантажних приміщень судна, регулювання темпе-

ратури і вологості повітря в портових складах та в трюмах - це мі-

стить знання з фізики, безпеки життєдіяльності, теорії та будови 

судна. 

«Перевезення небезпечних вантажів» – це змістовий мо-

дуль, який розкриває поняття про небезпечні вантажі, види небез-

пеки, небезпечні властивості вантажів, матеріал пов'язаний з фізи-

кою, безпекою життєдіяльності та основами охорони праці, осно-

вами екології та охорони навколишнього середовища. 

Таких прикладів взаємозв’язку викладання навчальної дис-

ципліни «Технологія перевезення вантажів» та дисциплін, які фо-

рмують загальні та спеціальні компетентності можна навести бага-

то. Міждисциплінарні зв’язки не тільки дозволяють встановити 

своєрідні “містки” між навчальними дисциплінами, а й на основі 

спільності їх змісту побудувати цілісну систему навчання, що є 

важливою умовою реалізації підвищення якості навчання.  

Висновки. Отже, міждисциплінарні зв’язки – є основною 

міждисциплінарної інтеграції, без якої не можлива якісна підготов-

ка компетентного фахівця. Освітній процес, побудований на прин-

ципах міждисциплінарної інтеграції, вимагає системного підходу. 

Тому пошук нових методів та технологій, активних методів на-
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вчання, поширене використання інформаційно-комунікативних те-

хнологій є одним з пріоритетів навчально-методичної діяльності 

викладачів у морському коледжі.  
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ «ПЕРЕВЕРНЕНОГО КЛАСУ» У 

ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ  

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ  

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Т.Є. Ясиновська, С.А. Букарєва. Ви-

користання моделі «переверненого 

класу» у процесі формування профе-

сійних компетентностей студентів 

екологічних спеціальностей. У статті 

розкривається актуальність впрова-

дження моделі «переверненого класу» у 

процесі формуванні професійних ком-

петентностей студентів екологічних 

спеціальностей. Виділено переваги та 

недоліки моделі «переверненого класу». 

Простежено відмінності між традицій-

ними методами та «переверненим кла-

сом». На прикладах показано викорис-

тання технології «переверненого класу» 

при викладанні екологічних дисциплін. 

S.A Bukareva, T.E. Yasinovsky. Use of 

the model of «flipped classroom» in the 

process of formation of professional 

competences of students of environmen-

tal specialties. The article reveals the rel-

evance of the introduction of the «flipped 

classroom» model in the process of form-

ing the professional competencies of stu-

dents of environmental specialties. The 

advantages and disadvantages of the mod-

el of «flipped classroom»  are highlighted. 

Traces the differences between traditional 

methods and the «flipped classroom». The 

examples show the use of technology of 

the «flipped classroom» in the teaching of 

environmental disciplines. 

 
 

Вступ. Сучасний етап світового цивілізаційного розвитку 

характеризується активною переоцінкою цінностей і теорій. Це 

період нових технологій і інформації, які проникають в усі сфери 

людського життя і освіта не є виключенням. В умовах глобальної 

інформатизації ХХІ століття система освіти вимушена вирішити 

проблеми підготовки спеціалістів, здатних задовольнити інформа-

ційні потреби сучасного та майбутнього суспільства. Інноваційне 

суспільство потребує від фахівця будь-якої галузі не тільки ґрун-

товної підготовки, але й здатності на основі використання власно-

го освітньо-наукового потенціалу шляхом рефлексії сформувати 
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мотиваційно-ціннісну модель діяльності та спрямувати її на задо-

волення як власних потреб, так і на досягнення суспільно-

значущого результату. Тому пріоритетним напрямком в освіті стає 

не лише набуття знань та вмінь, а формування спеціальних компе-

тентностей фахівця, тобто фіксується компетентнісний підхід у 

освітній діяльності.  

Сьогодні від випускників вимагається володіння не тільки 

теоретичними знаннями, а й практичними навичками розв’язання 

проблем у професійній діяльності та умінням критично мислити. 

База необхідних професійних компетентностей формується під час 

навчання у вищому закладі освіти. Проте однією із основних про-

блем освіти є невідповідність між вимогами до фахових якостей 

спеціаліста в умовах активного потоку інформації, інтенсивного 

впровадження і використання засобів інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) та традиційним рівнем освіти. 

Враховуючи темпи змін, які відбуваються в різних сферах нашого 

життя і значний науково-технічний розвиток сучасного суспільст-

ва, назріла необхідність у нових методах і технологіях викладаць-

кої діяльності, які б були адекватні сучасним тенденціям і вимо-

гам. Одним із перспективних та пріоритетних напрямків в освіт-

ньої діяльності є широке впровадження у навчальний процес тех-

нології «переверненого класу», застосування якої дасть можли-

вість створити якісно нове інформаційне середовище. 

Матеріал узагальненого досвіду. Модель «переверненого 

класу» (з анг. «flipped classroom») – це нова педагогічна модель, у 

якій процес викладання перевертається, змінюються за своєю сут-

тю подача лекцій і організація домашніх завдань. Суть даної моде-

лі навчання полягає в тому, щоб залучити здобувачів освіти до ре-

альної діяльності на занятті та активного навчання.  

Авторами технології «переверненого класу» є вчителі хімії 

А.Самс і Дж.Бергман (США), які стали записувати відеоролики зі 

своїх лекцій і перетворювати їх у домашні завдання для своїх уч-

нів [2]. Свій досвід вчені описали у наукових працях, в яких зазна-

чили особливості цієї технології та можливості її застосування. 

Після цього у школах США почали активно впроваджувати прин-

цип «переверненого навчання», а у 2010 році Clintondale High 

School у м. Детройт, стала першою «переверненою школою» [1]. 

Одним із найбільш успішних прикладів впровадження нового під-

ходу до навчання є Університет штату Пенсільванія. У цей же пе-
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ріод педагоги багатьох країн визнали дану технологію дуже ефек-

тивною, саме тому модель «переверненого класу» набула популя-

рності та стала затребуваною як у сучасному просторі європейсь-

кої освіти, так і в Україні.  

«Перевернений клас» означає, те що студенти набувають 

досвіду пізнавальної діяльності (отримання знань і розуміння) за 

межами аудиторії і зосереджують свою увагу на більш високих 

формах пізнавальної діяльності (застосування отриманих знань на 

основі аналізу та синтезу) в аудиторії. Модель «переверненого 

класу» дає можливість раціонально використовувати навчальний 

час. При реалізації концепції здобувачі освіти мають можливість 

обговорити вивчений матеріал та практично закріпити набуті са-

мостійно знання. Тобто, модель «переверненого класу» основана 

на активному навчанні, в якому відбувається зміна ролі викладача 

та студента. Роль викладача – виступати консультантом, заохочу-

ючи студентів на самостійні дослідження й спільну роботу. Су-

провідні зміни стосуються і ролей студентів, багато з яких звикли 

бути пасивними учасниками в процесі навчання, який подається їм 

у готовому вигляді. Перевернена модель покладає більшу відпові-

дальність за навчання на студентів, даючи їм стимул для експери-

менту. Такий формат навчання дозволяє розвивати особистісні 

компетенції та формувати інформаційну культуру [1] 

Запропонований метод поступово упроваджують викладачі 

циклової комісії екологічних дисциплін Херсонського гідрометео-

рологічного технікуму Одеського державного екологічного уні-

верситету пропонуючи різні підходи, роз’яснюють його зміст і ко-

нтролюють прогрес у навчанні студентів. Вони організовують сту-

дентів у спеціальні робочі групи для розв’язання складних питань. 

Деякі викладачі використовують деякі елементи переверненої мо-

делі або вважають за краще «перевернути» тільки кілька занять 

протягом усього періоду навчання, зважаючи на те, що цей метод 

вносить комплексні зміни у динаміку занять. 

Під час «flipped classroom» використання відео- та інших 

попередньо записаних мультимедійних матеріалів знаходиться в 

розпорядженні студентів на сайті персональних навчальних систем 

технікуму або власних каналах викладачів на YouTube, на хмар-

ному середовищі або інших сервісах. Ці відео можуть бути ство-

рені викладачами самостійно або знайдені в мережі Інтернет. Ре-

комендований час навчальних відео-сюжетів не повинен переви-
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щувати 15-20 хв., що дозволяє переглядати матеріал необхідну кі-

лькість разів, повністю контролювати сприйняття матеріалу, тобто 

перемотувати назад або вперед по мірі необхідності. Враховуючи 

широкий спектр цифрових технологій, опрацьовувати навчальний 

матеріал можливо асинхронно, без прив’язання до місця та часу, 

на будь-якому гаджеті – тобто індивідуально у власному темпі. 

Так, наприклад при вивченні теми «Дисперсні системи» з 

дисципліни «Загальна хімія» використовується відео-матеріал 

знайдений в мережі Інтернет, який містить інформацію про класи-

фікацію, будову, властивості, поширення в природі та застосуван-

ня дисперсних систем. На основі переглянутого матеріалу студен-

ти повинні створити опорний конспект заповнивши інструктивну 

картку (див. рисунок 1). 

З теми «Забруднення атмосферного повітря» було створено 

відео-сюжет, який можна використовувати при викладанні кількох 

дисциплін екологічного напрямку («Екологічна геохімія», «Зага-

льна екологія»). На основі відео-лекції студенти повинні засвоїти 

матеріал, визначивши основні джерела, види забруднення атмос-

фери та їх наслідки через відповіді на попередньо завдані питання. 

Відео-лекції є досить ефективними для самостійного ви-

вчення нового матеріалу, проте їх підготовка потребує великих 

затрат часу викладача. Тому у якості дидактичних матеріалів для 

«переверненого навчання» можна використовувати мультимедійні 

презентації; електронні підручники; конспекти лекцій тощо. 

 
Рисунок 1 – Інструктивна картка для опорного конспекту з теми 

«Дисперсні системи» 
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Так, при вивченні дисципліни «Екологічне законодавство», 

а саме теми «Основи природоохоронного права» студенти попере-

дньо отримують мультимедійну презентацію у якій розкривається 

тема вивчення. На основі перегляду презентації студенти повинні 

відповісти на ряд поставлених питань, а саме – визначення суть 

поняття «природоохоронне законодавство» та визначити предмет 

його вивчення; охарактеризувати методи екологічного права; кла-

сифікувати джерела екологічного законодавства, визначити його 

суб’єкти і об’єкти.  

Проте, будь-який навчальний процес повинен бути керова-

ним, перевернене навчання не є виключенням, тому важливим мо-

ментом є контроль за підготовкою студентів до заняття. Від конт-

ролю залежить ефективність та результативність проведення на-

вчальної діяльності в цілому. Необхідно створити такі умови, щоб 

студент мав високу мотивацію підготуватися до заняття, це здійс-

нюється через перевірку завданого для вивчення нового матеріалу. 

Завдання для перевірки можуть бути абсолютно різними, але що-

разу повинні містити стимул прийти в аудиторію підготовленим. 

Одним з прикладів перевірки можна вдало використовувати 

Google-тести, які повністю задовольняють поставленим вимогам, 

що дають можливість викладачу упродовж досить обмеженого ча-

су перевірити якість знань, визначити найбільш проблемні питан-

ня, адже сервіс Google Forms проводить статистичну обробку ре-

зультатів отриманих відповідей. Пройти Google-тестування студе-

нти можуть з будь-якого гаджету у будь-який час, а викладач, без 

втрати часу на перевірку, одразу може отримати результати тесту-

вання. Як приклад, при вивчення теми «Дисперсні системи» з дис-

ципліни «Загальна хімія» (рис. 2) після перегляду відео-лекції сту-

денти заповнюють Google-форму, яка містять 15 тестових питань, 

а викладач отримує результати – це допомагає визначити пробле-

мні питання та контролювати процес підготовки до заняття. 

Метод переверненого навчання дозволяє ефективно вико-

ристовувати аудиторний час, витрачаючи його на спільне узагаль-

нення вивченого матеріалу, створення зворотного зв'язку між ви-

кладачем і студентами, що сприяє формуванню міжкультурної 

компетентності. Завдання, які виконуються в аудиторії спрямовані 

на систематизацію, узагальнення, закріплення знань отриманих 

вдома. Це дозволяє студентам глибше вникнути у досліджувану 

проблематику (набути вмінь і навичок) та дає можливість опано-
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вувати складний матеріал, виявити проблемні зони щодо засвоєння 

матеріалу. Підготовка до таких занять повинна бути ґрунтовною, а 

самі заняття потребують використання різноманітних форм, мето-

дів і прийомів навчання.  

 

Рисунок 2 – Приклад Google-тестів та обробки результатів з теми 

«Дисперсні системи» 

 

Якісним та ефективним методом узагальнення знань є ме-

тод «ментальних карт» – наочні схеми призначені для представ-

лення слів, ідей, пов’язаних між собою та розташованих по радіусу 

навколо ключового слова або ідеї. Суть побудови ментальної кар-

ти полягає у тому, щоб за допомогою зрозумілих символів, обра-

зів, об’єктів та асоціацій, якими мислить людина, наочно зобрази-

ти цілісну картину знань про предмет вивчення. Ментальні карти 

виявляються корисними для структурування і класифікації матері-

алу, дають можливість візуалізувати ключові поняття та узагаль-

нити їх взаємозв’язок [5]. Існує багато способів створення мента-

льних карт, їх можна створювати як в окремих сервісах, так і на 

дошці у навчальній аудиторії. Приклади використання методі мен-

тальних карт викладачами технікуму наведено на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Використання методу ментальних карт під час 

викладання екологічних дисциплін 
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Ще одним сучасним та зручним засобом закріплення на-

вчального матеріалу є хмаринки слів – це візуальне подання спис-

ку категорій (або тегів, також званих мітками, ярликами, ключо-

вими словами, тощо). Цей метод дозволяє краще засвоїти матеріал, 

вибирати, структурувати і запам’ятовувати ключову інформацію, а 

також відтворювати її в подальшому. Хмаринки тегів допомагають 

розвивати креативне та критичне мислення [4] (див. рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Приклад хмаринки тегів при вивченні теми  

«Дисперсні системи» 

 

Для забезпечення якісного засвоєння знань, формування 

навичок аналітичної і дослідницької діяльності, розв’язання прак-

тичних проблем можна вдало застосовувати форми проблемного 

навчання, тобто проблемні питання, ситуації, завдання, які можна 

організовувати як в індивідуальній так і в груповій формі навчан-

ня.  

 Враховуючи вище наведений матеріал, можна стверджува-

ти, що модель «переверненого класу» істотно відрізняється від 

традиційної. Викладач традиційного підходу більшою мірою пере-

дає студентам інформацію в готовому вигляді й меншою мірою 

проектує навчальну ситуацію. Викладач, який працює в парадигмі 

особистісно-орієнтованої освіти меншою мірою подає студентам 

інформацію в готовому вигляді, роблячи акцент на супроводі на-

вчання й створенні умов для пізнавальної діяльності студентів, 

тим самим відбувається формування фахових компетентностей. 

Традиційний підхід поступово перетворює студента в споживача. 

Межі переверненого навчання значно ширші за межі 

традиційного [1]. 
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Проте, як і кожен метод навчання, модель «переверненого 

класу» крім безлічі переваг має і свої недоліки: для деяких студен-

тів така модель роботи може бути незвичайною, а тому вимагати 

деякого часу на адаптацію; якщо не всі студенти володіють потрі-

бним технічним оснащенням для опрацювання матеріалу, то це 

може спричинити прояви дискримінаційного характеру, тому по-

винна бути альтернатива у можливості перегляду домашнього за-

вдання; модель «переверненого класу» висуває вищі вимоги як для 

студентів, так і для викладачів. Підготовка до аудиторного заняття 

вимагає від викладача більшої ґрунтовності, фахової обізнаності, 

інтерактивного та креативного підходу [3].  

Висновки. В сучасній педагогіці «перевернений клас» є од-

ним з перспективних методів навчання, що сприяє підвищенню 

якості освіти та розвитку творчого потенціалу викладача з метою 

ефективного проведення освітньої діяльності. Модель «переверне-

ного класу» дозволяє змінити підхід до навчання від пасивного до 

активного, змінюється навчально-пізнавальна діяльність майбутніх 

фахівців, зокрема екологів – активізуються самостійна робота, ви-

никає потреба в отриманні нових знать, розвивається продуктивне 

творче та критичне мислення, формуються загальні і фахові компе-

тенції, завдяки чому студенти краще підготовлені до своєї профе-

сійної кар’єри.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ  

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД 

ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

О.В. Токарєва, І.М. Дениченко. Ви-

користання електронних ресурсів для 

розвитку професійних компетентнос-

тей під час практичних занять анг-

лійської мови. Розглянуто проблему 

розвитку професійних компетентностей 

під час практичних занять англійської 

мови. Оглянуто можливості системи 

електронного навчання MOODLE. На-

дано результати використання у межах 

навчального закладу. 

O.V. Tokarieva, I.M. Denychenko. Use 

of electronic media for the development 

of the professional competencies while 

English practical lessons. The problem 

of development of the professional com-

petencies while English practical lessons 

is considered. The possibilities of the e-

learning system MOODLE are shown. 

The results of using within the educational 

institution are given. 

 

Вступ. Кожен рік навчальні морські заклади випускають 

спеціалістів, які демонструють свої знання, вміння та навички при 

вирішенні професійних задач на бортах суден закордонного пла-

вання. Сучасний фахівець може користуватися різноманітними  

електронними засобами інформації. Під час навчання курсанти 

отримують можливість поєднувати електроні програми та розви-

ток  професійного мислення. Аналізуючи роботу з курсантами на 

електронних курсах, викладачами було виділено деякі види діяль-

ності,  які дають позитивні результати взаємодії викладача та кур-

сантів, та які було б доречно використовувати курсантам під час 

практичної підготовки на борту судна. Серед них можна виділити 

такі як: модуль Форум, модуль Вікі, модуль Завдання та модуль 

SCORM пакет.  

Матеріал узагальненого досвіду. Особливості впрова-

дження електронного навчання  відображено у працях Березенсь-

кої С., Бугайчука К., Гирі Н., Коротун О., Кривоноса О., Кухаренка 

В., Столяревської А., Щеглової О. та інших. Електронні ресурси 
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можуть враховувати психолого-педагогічні особливості сприй-

мання студентами навчальної інформації та її осмислення 

 [1, с. 3; 8] та відповідають всім основним критеріям, які висува-

ються до відповідних програмних пакетів e-learning: функціональ-

ність, надійність, стабільність, відсутність додаткового ліцензу-

вання на кількість студентів, модульність тощо. 

Важливу роль виділяється викладачам,які мають розуміти 

структуру предмету, його взаємозв’язків із іншими дисциплінами; 

вміння застосовувати інтерактивні форми організації навчальної 

діяльності тощо.[3, c. 168-170]  

Під час практичних занять курсанти мають можливість ви-

користовувати різноманітні ресурси для розвитку професійних 

компетентностей. Володіння англійською мовою є одним із пріо-

ритетних вимог крюїнгових компаній, тому в навчальному закладі 

викладачі мови мають можливість покращити рівень володіння 

методом залучання до вправ та ресурсів. 

Модуль Форум дозволяє учасникам здійснювати асинх-

ронні дискусії, тобто дискусії, які відбуваються протягом тривало-

го періоду часу. 

Є кілька типів форумів для вибору, наприклад, стандарт-

ний форум, на якому кожен може почати нову дискусію в будь-

який час; форум, де кожен курсант може залишати тільки одне об-

говорення; або форум питання-відповідь, де курсанти повинні 

спочатку надіслати своє перше повідомлення, перш ніж вони змо-

жуть переглянути повідомлення інших курсантів. Викладач може 

дозволити прикріплення файлів до повідомлень на форумі. Прик-

ріплені зображення відображаються безпосередньо в повідомлен-

нях форуму [3]. 

Учасники можуть підписатися на форум, щоб отримувати 

сповіщення про нові повідомлення форуму. Викладач може вста-

новити режим підписки як "за бажанням", "примусовий" чи "авто", 

чи заборонити підписку повністю. При необхідності курсанти мо-

жуть бути заблоковані від розміщення більш ніж задане число по-

відомлень в певний період часу, це допоможе менше відволікати 

людей від домінуючого обговорення. 

Повідомлення форуму можуть бути оцінені викладачами 

або курсантами (незалежні оцінки). Ці оцінювання можуть бути 

об'єднані, щоб сформувати остаточну оцінку, яку буде записано в 

журнал оцінок.[3]. 
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Викладач виступає фасилітатором взаємодії між курсанта-

ми, які вже проходять практичну підготовку та тих, хто ще тільки 

має це зробити. Ще однією функцією викладача є корегування 

правильності викладу матеріалу з використанням англійської мови 

під час обговорення. 

У роботі з курсантами судномеханічного відділення форум 

використовується для розвитку навичок вести дискусію, аргумен-

тувати свою точку зору та пояснювати позицію. Головна задача 

викладача створити проблемне питання, яке потребує роздумів та 

не має однозначної відповіді. 

 

Рисунок 1 – Приклад оформлення питання Форуму 

 

 Форуми мають безліч застосувань, але під час практичної 

підготовки акцент робиться на використанні: 

 Для довготривалого онлайн обговорення спірних пи-

тань, попередньо піднятих на особистих спілкуваннях віч-на-віч 

 Для дискусій тільки між викладачами (за допомогою 

прихованого форуму). 

 Як центр допомоги, де викладачі та курсанти можуть 

дати пораду. 

 Для розширеної діяльності, наприклад, "головоломки" 

для курсантів, щоб обміркувати і запропонувати рішення [4,5]. 
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Курсанти, надсилаючи свої відповіді на форум, мають мо-

жливість прокоментувати відповідь іншого курсанта. Таким чи-

ном, ми покращуємо навички вести діалог на професійні теми, 

аналізувати, порівнювати та робити висновки на англійській мові, 

що готує курсанта до майбутніх співбесід та безпосередньо прак-

тики на судні в багатонаціональному екіпажі.     

 

Рисунок 2 – Приклад відповідей на Форумі 

 

Модуль Вікі дозволяє учасникам додавати та редагувати 

набір веб-сторінок. Вікі може бути спільною, з можливістю реда-

гування усіма учасниками, або для окремих осіб, де кожен має 

свою власну вікі, яку тільки він може змінити. 

Історія попередніх версій кожної сторінки в вікі зберігаєть-

ся з переліком змін, зроблених кожним учасником. 

Вікі мають безліч застосувань, таких як: 

 Для планування роботи на факультеті або розкладу су-

місних зібрань 

 Для курсантів при спільному авторстві у онлайновій 

книзі, створенні контенту за темою, що встановлена керівником 

 Для спільних оповідань чи створення віршів, де кожен 

учасник пише окремий рядок або строфу [4,5] 

У кінці кожного Розділу курсанти відповідають згідно 

вмінь, які повинні були відпрацювати під час практичної підготов-

ки. Це ряд питань, на які курсант має дати розгорнути відповідь, 
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тобто надати сучасну інформацію згідно вимог конвенцій та поло-

жень безпеки на морі. Для того, щоб систематизувати матеріал, а 

також мати змогу завжди мати його в межах доступності, ми вико-

ристовуємо модуль Вікі. Наприкінці кожного розділу створюємо 

таблицю з питаннями, на які курсанти мають відповідати на ком-

петенції. Даний модуль може редагувати будь який курсант, дода-

ний на курс. Це особливо важливо, якщо хтось знайшов більше 

інформації або помітив помилку у відповіді іншого курсанта. Та-

ким чином, ми маємо банк необхідного теоретичного матеріалу, 

зібраного силами курсантів. Він завжди доступний до використан-

ня, повторення або вивчення. Курсанти, які не мають змоги відві-

дувати заняття знаходячись на практиці, зможуть у будь який час 

відкрити модуль Вікі по будь якій темі та ознайомитись з необхід-

ними теоретичними матеріалами. Таким чином, вони не відрива-

ються від процесу навчання.  

 

Рисунок 3 – Приклад оформлення відповідей Модулю Вікі 

 

Пакет SCORM являє собою набір файлів, які упаковані ві-

дповідно до узгодженого стандарту для навчальних об'єктів. 

Модуль SCORM діяльності дозволяє завантажувати 

SCORM або AICC пакети у вигляді архіву і додавати їх до курсу. 

Вміст зазвичай відображається на декількох сторінках з на-

вігацією між сторінками. Існують різні налаштування для відо-
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браження вмісту у виринаючому вікні, зі змістом, з кнопками наві-

гації та ін. [3] 

Заходи SCORM, як правило, включають питання з оцінка-

ми, які записується в журнал оцінок. 

SCORM діяльність може бути використана: 

 Для представлення мультимедійного контенту і аніма-

ції. 

 В якості інструменту оцінки. 

Зазвичай дана діяльність використовується викладачами 

коледжу для закріплення знань у цікавій ігровій формі. Завдання 

виконується необмежену кількість раз доки не буде засвоєно необ-

хідний матеріал. Це також дає можливість вивчати матеріал диста-

нційно, коли курсант не має можливості бути присутнім на занятті.  

 

Рисунок 4 – Приклад завдання SCORM пакету 

 

Модуль діяльності Завдання дозволяє викладачам видава-

ти завдання, збирати роботи, оцінювати їх та залишати відгуки на 

ці роботи. Студенти можуть відправляти будь-який цифровий кон-

тент (файли), такий як текстові документи, електронні таблиці, 

картинки, аудіо та відео файли. Крім того можна дозволити студе-

нтам вводити відповідь безпосередньо в редакторі на сайті.  

При розгляді завдання викладачі можуть залишати текстові 

відгуки або файли з детальним роз’ясненням по роботі студента. 
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Завдання можуть бути оцінені в числовому виразі. Фінальна оцін-

ка за роботу буде записуватися до журналу оцінок. [4]. 

Під час роботи з курсантами судно механічного відділення, 

модуль Завдання використовується викладачами для перевірки 

проектних робіт за темами, що вивчаються. Курсанти отримують 

завдання завчасно, мають перелік тем, чітку структуру виконання 

завдання, встановлені терміни здачі. Курсанти, які знаходяться на 

практичній підготовці на судах закордонного плавання, також ви-

конують завдання та отримують оцінки, таким чином вони не є 

відірваними від навчального процесу. Дана форма роботи також 

готує курсантів до майбутньої практики, тому що, згідно навчаль-

ної програми та вимог до дипломування моряків, курсанти під час 

практики мають виконати ряд завдань у рекорд тренінг букі [5]. 

 

Рисунок 5 – Приклад оформлення модулю Завдання 

 

Висновки. Електронне навчання надає можливість розви-

вати різноманітні навички фахівця які відповідатимуть інтересам 

самого фахівця  та вимогам крюїнгових компаній. Це максимально 

мотивує використовувати електронні курси для підвищення ком-

петентності курсанта та розширити можливості системи Інтренет 

для навчання. Навчальні заклади направлені на підготовку такого 

фахівця, який зможе прийняти вірне рішення та надати вичерпну 

інформацію для вирішення  професійного завдання.  
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Основними задачами педагогічного колективу навчального 

закладу є креативно підходитти для ствоерння та адаптування еле-

ктронних ресурсів під час практичної підготовки морських фахів-

ців. Поєднувати електронне навчання з традиційним підходом , 

також таке поєднання має свої переваги та недоліки, головне мати 

чітку мету – підготувати кваліфікованих спеціалістів, які відпові-

дають міжнародним вимогам та стандартам та успішно проходять 

співбесіди та тестування при прийомі на роботу до найкращих єв-

ропейських компаній. 
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РОЛЬ ГУРТКОВОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

А.В. Шевчук. Роль гурткової дослід-

ницької роботи при формуванні про-

фесійних навичок майбутнього фахі-

вця. Розглянуто зміст гурткової дослід-

ницької роботи як найбільш масової 
форми науково-дослідницької творчості 

студентів. Надано результати викорис-

тання у межах коледжу. 

A.V. Shevchuk. The role of group re-

search work in forming the professional 

skills of a future specialist. The content 

of group research work is considered as 

the most mass form of research work of 

students. The results of use within the col-

lege are given. 

 

 

Вступ. В системі вищої освіти першочергове значення має 

підготовка спеціалістів всебічно розвинених, освічених, які б во-

лоділи професійною майстерністю, уміло використовували набуті 

теоретичні знання на практиці, творчо підходили до вирішення 

проблем, відповідали б вимогам сучасного виробництва. 

Матеріал узагальненого досвіду. Основним способом по-

дачі навчального матеріалу було і залишається інформування. Ви-

кладач за допомогою лекцій, співбесід і інших звичайних способів 

доносить до студентів придбані ним знання, а студенти заучують 

їх. Такий спосіб був би ідеальний ще на початку століття, але сьо-

годні, коли наука розвивається дуже швидко, знання, придбані та-

ким способом, є малоцінними, тому що вони швидко втрачають 

свою актуальність.      

У наш час устояні догми часто стають лише забавним кур-

йозом далекого минулого, і головним є не стільки заучування ве-

личезного масиву інформації, щоб використовувати її потім усе 

життя, скільки уміння працювати з цим масивом, вибирати з нього 

необхідні знання, уміти їх згрупувати й узагальнити. Тому вже да-

вно більшість викладачів схиляється до думки, що їхньою метою є 

не змусити студентів запам'ятати лекцію, а потім розповісти її на 
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практичному занятті або іспиті, а навчити їх учитися, щоб протя-

гом усього життя вони поновлювали власний запас знань. 

Але проблема полягає в тому, що багато студентів з цілого 

ряду причин не можуть підходити до навчального процесу творчо. 

І може трапитися така ситуація, що деякі студенти будуть вивчати 

додаткову літературу, працювати з документами і джерелами, а 

основна маса продовжує вчитися старим способом. Якщо ж зосе-

редити увагу на основній масі студентів, то найбільш активні сту-

денти можуть поступово припинити свої пошуки та приєднатися 

до більшості. Цю складну проблему легко розв'язати за допомогою 

організації гуртка по певній дисципліні. Викладач вирішує дві за-

дачі: він дає можливість обдарованим студентам виявити себе, то-

му що гурток не обмежує своїх членів у виборі теми дослідження, 

а з іншої сторони він не боїться приділити побільше уваги основ-

ній масі студентів, що у свою чергу може виділити в колективі но-

ві таланти, що так само стануть членами гуртка [1]. В ідеалі, при 

великому бажанні і досвіді з боку викладача, членами гуртка може 

стати практично вся група. 

Гурткова робота є найбільш масовою формою науково-

дослідницької творчості студентів та найпоширенішою формою 

позааудиторної роботи. Тематика гурткових занять підпорядкова-

на навчальному матеріалу та  відповідає інтересам студентів. На 

заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання, уміння і на-

вички, переконуються в практичному значенні їх в майбутній про-

фесії, дістають нову цікаву інформацію, з користю проводять свій 

вільний час. Гурток готує студентів до самопізнання, самоутвер-

дження і самовираження.  

Метою гурткової роботи є: 

 розширення і поглиблення бази знань; 

 розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей; 

 формування практичних умінь і навичок. 

До завдань гурткової роботи відносять: 

 створення умов для творчого розвитку та самовира-

ження студентів; 

 організація змістовного дозвілля студентів; 

 впровадження інноваційних форм і методів навчання 

та виховання; 

 створення системи роботи з обдарованими студентами; 



163 
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2020, вип. № 1(2) 

Special issue: Generalized experience, 2020, ed. № 1(2) 

© А.В. Шевчук, 2020, «Бахва» 

 задоволення потреб студентської молоді у професій-

ному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей. 

Гурткова робота розвиває пам’ять, мислення, допитливість; 

формує навички практичного застосування знань, навички 

зв’язано викладати думку; створює основи безперервної освіти, 

закладає фундамент для майбутньої діяльності [2]. 
Гурток є найпершим кроком у науково-дослідній роботі 

студентів і завдання перед його учасниками ставляться нескладні. 

Найчастіше, це підготовка доповідей і рефератів, що потім про-

слуховуються на засіданнях гуртка або на студентських конферен-

ціях.  

Робота гуртків, як правило, виглядає таким чином: 

На організаційних зборах відбувається розподіл тем допо-

відей і рефератів виборним шляхом, після чого викладач вказує на 

наявність для кожної теми основної і додаткової літератури і ре-

комендує найближчим часом продумати план роботи.  

Після розподілу тем починається головна й основна робота 

гуртка. Спочатку основна роль належить його керівникові. Саме 

від його досвіду, таланту і терпіння залежить, чи змінить початко-

вий запал юних дослідників вдумлива робота, чи все так і зали-

шиться в зародковій стадії. Необхідно спостерігати за кожним сту-

дентом, намагатися передбачити проблеми, що можуть виникнути 

в нього в процесі роботи. Може трапитися так, що молода людина 

посоромиться поставити запитання, вважаючи себе досить дорос-

лим для його самостійного вирішення, а потім, так і не прийшов-

ши до відповіді, відмовиться від дослідження взагалі, прийнявши 

рішення про власну наукову неспроможність. Такі психологічні 

проблеми часто постають перед студентами молодших курсів. 

Причиною є стереотип, що студент – це вже цілком сформована 

людина і сам повинен вирішувати свої проблеми. Насправді ж, ми-

слення студентів молодших курсів ще несе в собі великий відбиток 

шкільного і, відверто кажучи, просто дитячого. Тому конфлікт між 

«дорослою» моделлю поведінки і юнацьким мисленням може пе-

рекреслити зусилля самого талановитого, але недостатньо чуйного 

педагога [3]. Тому буде не зайвим ознайомити студентів з метода-

ми і способами наукового дослідження, про збір матеріалу, про 

роботу над літературою. 

Якщо початковий період роботи гуртка пройшов успішно і 

велика частина тем прийнята в роботу, то складається графік ви-
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ступів, і починається заслуховування готових доповідей. Як пра-

вило, на одному засіданні гуртка заслуховується не більш двох 

виступів, тому що тільки в даному випадку можна докладно обго-

ворити кожну доповідь, задати запитання й одержати розгорнуті 

відповіді на них. Крім цього, велика кількість доповідей важкі для 

сприйняття і може знизитися активність і зацікавленість членів 

гуртка. 

Необхідно зауважити, що крім підготовки та захисту рефе-

ратів на засіданнях гуртків зі спеціальних дисциплін практикуєть-

ся моделювання виробничих ситуацій. Наприклад, проведення ін-

вентаризації в кабінеті або лабораторії та оформлення її результа-

тів, нарада спеціалістів з приводу аналізу виробничо-фінансової 

діяльності підприємства та розробка заходів з підвищення її ефек-

тивності, відтворення подачі податкової звітності до податкової 

інспекції, реконструкція організації розрахунків підприємств та ін. 

Крім аудиторних засідань гуртків практикуються екскурсії 

з метою ознайомлення студентів з роботою облікових служб в 

ДПДГ «Каховське», ДПДГ «Асканійське», ФГ «Зоря Каховщини». 

Мали місце екскурсії до Пенсійного фонду, Фонду сприяння за-

йнятості населення. 

Традиційними формами роботи гуртків циклової комісії 

обліково-фінансових дисциплін стали конкурси газет, презентацій, 

проведення усних журналів, вікторин, брейн-рингів, олімпіад, 

КВК, аукціонів, облікових спарингів, конференцій за підсумками 

навчальних та виробничої практик. При підготовці цих заходів 

студенти навчаються творчо мислити, знаходити правильні та ори-

гінальні рішення поставлених завдань. Такі заходи пожвавлюють 

навчальний матеріал. Зазвичай проходять вони при максимальній 

активності розумової діяльності студентів. Позитивність таких за-

ходів в тому, що студенти довго обговорюють підсумки заходу, 

уточнюють зміст завдань, які принесли їм радість перемоги або 

гіркоту поразки. Такі заходи – нестандартні. Примушують думати, 

аналізувати, бачити. Розумова активність студентів на таких захо-

дах дає їм можливість пізнання, змушує хвилюватися, якщо вияв-

ляються прогалини в знаннях і спонукає зробити все, щоб покра-

щити свої результати. 

І це далеко не весь перелік форм, які використовують кері-

вники гуртків циклової комісії обліково-фінансових дисциплін. 
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Гурткова робота розвиває у студентів правильний світо-

гляд, творче мислення, спостережливість, професіональний інтерес 

до праці, сприяє формуванню відповідних навичок із спеціальнос-

ті, активізує пізнавальну діяльність, уміння застосовувати свої 

знання на практиці, прищеплює любов до професії, дає змогу сту-

дентам збагачувати програмний матеріал, розширювати пізнання 

із дисциплін, виявляти інтерес. 
Таким чином, гурткова робота може бути дієвим засобом 

не тільки розширення і поглиблення знань студентів  з певної дис-

ципліни, але й для розвитку творчих здібностей використовувати 

свої надбання в розв’язанні професійних проблем, формування 

професійної майстерності [4]. 

Великий вплив на формування професійних навичок моло-

дшого спеціаліста крім гурткової роботи має навчальна науково-

дослідна робота студентів, передбачена діючими навчальними 

планами. До цього виду науково-дослідної роботи  можна віднести 

курсову роботу, яка виконується на третьому курсі з навчальної 

дисципліни «Фінансовий облік».  

Під час виконання курсової роботи студент робить перші 

кроки до самостійної наукової творчості. Він вчиться працювати з 

науковою літературою, здобуває навички критичного добору й 

аналізу необхідної інформації. Якщо вимоги до рефератів, творчих 

робіт мінімальні і написання їх не представляє великої праці для 

студента, то вже вимоги до курсової роботи помітно підвищуються 

і написання її перетворюється в дійсно творчий процес. Таким чи-

ном, написання курсової роботи сприяє розвиткові студента, як 

дослідника, роблячи це практично непомітно і ненав'язливо для 

нього самого. 

Метою виконання курсової роботи є подальший розвиток 

творчої і пізнавальної здатності студента, і як заключний етап на-

вчання студента в коледжі спрямовано на закріплення і розширен-

ня теоретичних знань і поглиблене вивчання обраної теми.  

Курсова робота є безпосереднім проявом активної і цілесп-

рямованої участі студента у поглибленому вивченні дисципліни, 

що має конкретне значення і вагомо впливає на формування сту-

дента як майбутнього фахівця, який вміє самостійно працювати зі 

спеціальною економічною та нормативно-правовою літературою, 

аналізувати матеріали, узагальнювати та робити власні висновки. 
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Курсова робота відображає рівень теоретичних знань і 

практичних навичок студента, його здатність до самостійної про-

фесійної діяльності як фахівця. Вона виконується індивідуально за 

затвердженою тематикою. При написанні курсової роботи студен-

ту необхідно дослідити стан обліку на прикладі конкретного підп-

риємства. Під час проходження практики та написання курсової 

роботи, студент повинен вивчити організаційно-правовий статус 

підприємства, ознайомитися з виробничо-фінансовою характерис-

тикою, основними економічними показниками діяльності підпри-

ємства, а також станом бухгалтерського обліку, використання пер-

винних документів та облікових регістрів. 

Написання курсової роботи повинно здійснюватися на під-

ставі нормативно-законодавчих актів, літературних джерел, науко-

вих праць вчених, економістів, практиків обліку та первинної до-

кументації і облікових регістрів досліджуваного підприємства. 

По завершенню написання курсової роботи необхідно зро-

бити висновки і пропозиції, в яких вказати на недоліки, які мають 

місце на конкретному підприємстві, запропонувати шляхи  щодо їх 

ліквідації. 

Таким чином, курсова робота з курсу “Фінансовий облік”, 

має відобразити глибокі знання студента у сфері організації та ве-

дення обліку, а також його вміння аналізувати, узагальнювати, дос-

ліджувати літературні джерела та інформаційну базу даних; логічно 

і чітко викладати матеріал, робити необхідні висновки та пропози-

ції, оформляти роботу відповідно до встановлених стандартів. 

Висновки. З вищесказаного можна зробити висновок про 

необхідність постійної і безперервної науково-дослідної роботи 

студентів. Плавний перехід від простих форм науково-дослідної 

роботи до більш складних дозволяє студентові розвиватися плавно 

і гармонійно, допомагає йому набирати сили для того, щоб підня-

тися на наступну ступінь, не зазнаючи при цьому надмірних нава-

нтажень.  

Науково-дослідницька робота студентів є важливим чин-

ником при підготовці молодого фахівця. Виграють усі: сам сту-

дент здобуває навички, що знадобляться йому протягом усього 

життя в яких би галузях народного господарства він не працював: 

самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачу-

вати власний запас знань, мати багатобічний погляд на виникаючі 

проблеми, просто вміти цілеспрямовано і вдумливо працювати. 
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Суспільство одержує гідного свого члена, що, володіючи перера-

хованими вище якостями, зможе ефективно вирішувати задачі, 

поставлені перед ним. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ  

НА ЗАНЯТТЯХ ХІМІЇ 

І.В. Бабіч. Запровадження методу 

проектів на заняттях хімії. Стаття 

висвітлює один із методів інтерактив-

них навчальних технологій - метод про-

ектів. Суть методу полягає у визначен-

ні, яким чином організувати навчальний 

процес, щоб не просто дати студентам 

знання про досліджувані процеси і сфо-

рмувати у них навички роботи над про-

ектом та вміння проведення дослі-

джень, але й сформувати ключові ком-

петентності освіти. 

I.V. Babich Implementation of the 

method of projects in chemistry classes. 
The article deals with one of the interac-

tive methods of learning technology - the 

method of projects. The method is to de-

termine how to organize the learning pro-

cess in order not only to give students 

knowledge about the processes under 

study and to form their skills to make pro-

ject and conduct research, but also to form 

the key competencies that are necessary 

for further education.  
 

Вступ. Сучасна школа має стати міні-моделлю суспільства 

з вільними, партнерськими, гуманними та демократичними стосу-

нками. У рамках чинної педагогічної системи роль таку функцію 

виконує інтерактивне навчання. 

Сьогодні складно не погодитися з тим, що викладачі будь-

якої дисципліни, які працюють за сучасними програмами, розумі-

ють, що студенти втрачають інтерес до вивчення, не хочуть пра-

цювати, докладаючи належних зусиль. 

Одна з причин втрати інтересу до дисципліни – невідповід-

ність низки традиційних прийомів навчання для нинішніх студен-

тів. Навряд чи сьогодні знайдеться викладач, який не прагне вирі-

шити цю проблему. Викладачі різних дисциплін шукають нові ме-

тоди  й засоби навчання, що здатні відновити інтерес до досліджу-

ваного об’єкта. 

Матеріал узагальненого досвіду. Для розвитку пізнаваль-

ного інтересу є багато різних нестандартних прийомів. Можна ви-

користовувати творчі домашні завдання, або спробувати зобразити 

на малюнку хімічні реакції різних типів, використовувати також 

http://www.abbyy.com/buy
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запитання, де треба застосовувати знання з хімії для пояснення 

явищ довкілля. 

Бажання сприяти формуванню пізнавального інтересу орі-

єнтує викладача на організацію творчої діяльності студентів, що 

полягає у вільному застосуванні знань у нових, нестандартних 

умовах. Треба створювати на заняттях можливість не тільки роз-

вивати уміння, а й організовувати обговорення матеріалу, спільно 

формулювати висновки. Навчальний процес вимагає такої органі-

зації, за якої стало б цікаво, студенти працювали б самостійно, їх-

ня діяльність була б продуктивною. 

Велику роль в організації таких занять відіграє впроваджен-

ня інтерактивних навчальних технологій – педагогічних прийомів, 

коли навчальний процес відбувається за постійної активної участі 

всіх студентів, а педагог при цьому виступає організатором. 

Ефективність підготовки залежить від вміння сучасного 

викладача оперувати інноваційними технологіями, що ґрунтують-

ся на сучасних позиціях духовного та професійного розвитку осо-

бистості. Серед інноваційних технологій, які набули поширення, є 

такі: особистісно орієнтовані, проектні, технологія проблемного 

навчання та ін.  

Останнім часом у зв’язку зі встановленням парадигми осо-

бистісно орієнтованої освіти метод проектів переживає друге на-

родження як ефективне доповнення до інших педагогічних техно-

логій, що сприяють становленню особистості. Тільки активні дос-

лідницькі методи і застосування проектів перетворюють студента 

на суб’єкт педагогічного процесу. Отже, у проєктній діяльності 

докорінно змінюються відносини "викладач – студент": студент ─ 

суб’єкт навчання, викладач – партнер [4]. 

Метод проектів як метод навчання відповідає основним 

положенням системи освіти: формує критичне і творче мислення, 

визначаючи пріоритетні напрямки інтелектуального розвитку лю-

дини. Метод проектів – це спосіб (сукупність прийомів, дій студе-

нтів у певній послідовності) досягнення дидактичної мети через 

детальну розробку конкретної теми (розв’язання проблеми, особи-

сто значущої для студентів), яка має завершитися практичним ре-

зультатом, оформленим певним чином [1]. 

Проект – це ″п’ять П″:  

 Проблема, 

 Проектування (планування), 
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 Пошук інформації, 

 Продукт, 

 Презентація (представлення результату). 

Шосте ″П″ проєкту – це його портфоліо, тобто папка, у 

якій зібрані всі робочі матеріали, у тому числі чернетки. 

Суть проєкту полягає у визначенні, яким чином організува-

ти навчальний процес, щоб не просто дати студентам знання про 

досліджувані процеси і сформувати у них навички роботи над про-

ектом та вміння проведення досліджень, але й сформувати ключові 

компетентності, які необхідні для продовження освіти, успішної 

діяльності в різних сферах виробництва. 

Проєкт розвиває дослідні та творчі здібності особистості; 

здатність до самовизначення і цілеспрямованості; комунікативні 

вміння та навички; уміння самостійно конструювати свої знання; 

здатність орієнтуватися в інформаційному просторі; уміння пра-

цювати з різними типами текстів; уміння планувати свою роботу і 

час; навички аналізу та рефлексії, уміння представити результати 

своєї роботи [3]. Проєкт виховує здатність до самоорганізації; по-

чуття відповідальності, самодисципліни; бажання робити свою 

роботу якісно; значущі загальнолюдські цінності (партнерство, 

толерантність, діалог). 

При виконанні дослідження студент набуває умінь і нави-

чок: 

 роботи з інформаційними джерелами (книгою, інтерне-

том тощо); 

 самостійної роботи; 

 постановки експерименту; 

 проводити аналіз і обробку результатів; 

 мати певний запас знань. 

Основою методу навчального проекту є його спрямованість 

на практичний результат, який можна проілюструвати, осмислити, 

застосувати на практиці, отримати відгук від слухачів. 

Вплив методу проєктів на розвиток особистості й самореа-

лізацію студента базується на тому, що його важливою рисою є 

гуманізм, увага та повага до кожної особистості, створення пози-

тивного настрою, який спрямований не лише на здобуття знань, а 

й на розвиток молодої людини [2]. 

Реалізація методу веде до зміни ролі викладача, з носія го-

тових знань він перетворюється в організатора пізнавальної діяль-

http://www.abbyy.com/buy
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ності своїх студентів. При цьому останні використовують різнома-

нітні види самостійної діяльності пошукового, дослідницького і 

творчого характеру. Опрацьовується велика кількість додаткової 

літератури, періодичної преси, проводяться практичні дослідження 

і відповідно формуються висновки та узагальнення стосовно вирі-

шуваної проблеми. 

Змінюється роль студентів у навчанні: вони є активними 

учасниками процесу. При цьому формується конструктивне кри-

тичне мислення, яке важко сформувати на звичайному занятті. 

Метод дає змогу сформувати таку важливу якість особис-

тості, як колективізм. Невелика кількість студентів, які працюють 

над груповим проектом, згуртовується, підпорядковуючи свої вла-

сні інтереси спільній справі. Як результат – виникає спільний про-

ект, що вирішує певну проблему. 

Висновки. Отже, метод проєктів сприяє підвищенню акти-

вності і самостійності студентів у роботі, створює стійку позитив-

ну мотивацію на вивчення хімії, формує почуття відповідальності 

за виконану роботу, сприяє розвитку творчого підходу до вико-

нання завдань, дає змогу досягти поставленої мети – оволодіти 

знаннями та творчо їх використовувати у своїй практичній діяль-

ності.  

Отже, студентський навчальний проєкт, народжений з ідей 

вільного виховання, став інтегрованим компонентом наукової та 

структурної системи освіти. Він демонструє шлях від теорії до 

практики, поєднує теоретичні знання з практичними. Результатом 

використання методу проектів є максимальний розвиток і самореа-

лізація особистості студента, формування активності, посилення 

мотивації до навчання, урізноманітнення засобів навчання. 

 Перелік джерел посилання: 

1. Ліговицький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх 

систем. К.: Техніка, 1997. 210 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-

зования / Под ред. Е. Полат. М.М.: АСАDЕМІА, 2001. 272 с. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ 

ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВА 

СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ 

Л.Л. Ватуля. Організація та контроль 

самостійної позааудиторної роботи 

студентів як важлива складова підго-

товки молодих фахівців. Освітлено 

досвід викладачів терапевтичних дис-

циплін з організації та контролю запла-

нованої самостійної поза аудиторної 

роботи студентів, що базується на рете-

льній плановій підготовці до її прове-

дення, створенні методичного забезпе-

чення, організації різних видів контро-

лю виконання навчальних завдань.  

Досвід показує, що вірно організована 

СПРС сприяє професійному зростанню 

і реалізації творчого потенціалу як сту-

дентів, так і викладачів.  

L.L. Vatulya. Organization and control 

of the independent extracurricular stu-

dents’ work (IESW) as a component in f 

preparation of the junior specialists. 
Тhe experience of the teachers of Internal 

Diseases as to organization and control of 

the students’ independent extracurricular 

activity is presented. It is based on the dil-

igent systematic preparation for its carry-

ing out, on the creation of the methodo-

logical maintenance and organization of 

different forms of control in fulfillment of 

the educational tasks. This experience 

shows that correctly organized independ-

ent extracurricular students’ work pro-

motes the professional growth and realiza-

tion of the creative potential of students 

and teachers as well.  
 

Вступ. Навчальний процес у вищій школі сьогодні спрямо-

ваний на підготовку освіченого фахівця, який повинен вміти ініці-

ативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

Успіх підготовки молодих фахівців залежить від багатьох 

факторів, одним з яких є самостійна робота студентів. У вищих 

навчальних закладах самостійна робота студента є основним засо-

бом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'яз-

кових занять. 

Матеріал узагальненого досвіду. Самостійна робота є ор-

ганізованою викладачем активною діяльністю студента, направле-

ною на виконання поставленої дидактичної мети, але здійснюється 
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без посередньої участі викладача [1]. Ми вважаємо, що дидактич-

ними завданнями самостійної роботи студентів є:  

 пошук знань, їх осмислення і закріплення;  

 формування і розвиток практичних навичок;  

 систематизація знань тощо. 

Звідси самостійна робота визначається як засіб організації 

навчально-пізнавальної діяльності студента [2]. 

Від організації СПРС, яку ми, викладачі П(Ц)К терапевти-

чних дисциплін №1, виходячи із свого досвіду, умовно поділили 

на декілька етапів, багато в чому залежать результати навчання 

наших студентів та їх майбутня практична діяльність у медичних 

закладах. 

І етап або планування. Сучасні навчальні програми Мініс-

терства освіти і науки України для медичних спеціальностей ви-

щих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації відводять на само-

стійну роботу студентів до 1/3 загального обсягу навчального ча-

су. Правильне планування дало нам змогу раціонально структуру-

вати самостійну роботу для всіх терапевтичних дисциплін, зосере-

дитися на найсуттєвіших питаннях: враховувати і загальну кіль-

кість годин СПРС, і розподіл цих годин при підготовці до кожного 

практичного заняття, дало змогу скласти тематику та зміст самос-

тійної роботи, продумати форми контролю. Розділ самостійної ро-

боти в робочій програмі  дуже ретельно обговорюється нами на 

засіданнях П(Ц)К, і в ньому враховуються всі зауваження та поба-

жання викладачів, які працюють над даною терапевтичною дисци-

пліною.  

Через велике навчальне навантаження, при дефіциті часу у 

студента раціональне планування самостійної роботи має дуже 

важливе значення. Вірно розпланована самостійна робота допома-

гає йому правильно розподілити й  економно використати свій час.  

ІІ етап або методичне забезпечення – це створення ви-

кладачем умов ефективної організації самостійної навчальної ро-

боти студентів. 

Для самостійного опанування студентами теоретичного ма-

теріалу, відпрацювання практичних навичок або виконання твор-

чих завдань, викладачі П(Ц)К терапевтичних дисциплін №1  роз-

робляють методичні матеріали різного рівня і призначення, що 

відповідають тематиці запланованої в робочій програмі СПРС. Ви-

значення в методичних матеріалах теми, мети, базових знань, об-
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ґрунтування обсягу, змісту, послідовності роботи протягом певно-

го часу, наявність картки ООД надає самостійній роботі студента 

цілеспрямованості, творчого характеру.  

 

Фото 1 –  Зразки методичного забезпечення СПРС.  

 
Викладачами П(Ц)К була проведена велика і кропітка ро-

бота по створенню методичного забезпечення СПРС. У результаті 

– навчально-методичні комплекси всіх терапевтичних дисциплін 

за всіма спеціальностями на сьогодні містять НМКД з організації 

СПРС.  

З метою розповсюдження нашого досвіду викладачами бу-

ли підготовлені навчально-методичні посібники з організації 

СПРС з внутрішньої медицини для спеціальностей: "Акушерська 

справа" і "Лікувальна справа", а також з медсестринства у внутрі-

шній медицині для спеціальності "Сестринська справа",  в яких 

розроблені та надані практичні рекомендації. 

 



175 
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2020, вип. № 1(2) 

Special issue: Generalized experience, 2020, ed. № 1(2) 

© Л.Л. Ватуля, 2020, «Бахва» 

 

Фото 2 –  Навчально-методичні посібники  з організації СПРС. 

  

ІІІ етап або виконання навчального завдання – це найваж-

ливіший і найвідповідальніший етап самостійної роботи студента.  

За своєю суттю самостійна робота є активною розумовою ді-

яльністю студента, пов’язаною з виконанням навчального завдан-

ня [3]. Наявність в методичному забезпеченні СПРС завдання і 

цільової установки на його виконання – це характерні ознаки са-

мостійної роботи. В залежності від цільового призначення ми ви-

користовуємо різноманітні види самостійної роботи студентів. На-

приклад: 

1. З метою вивчення нового матеріалу студенти можуть ви-

користовувати перегляд зроблених ними на занятті відеозаписи де-

монстрації викладачем практичних навичок, якими необхідно буде 

оволодіти, або відео- та аудіофайли електронного підручника, мо-

жуть самостійно відпрацьовувати навички з пропедевтики або ма-

ніпуляційної техніки за алгоритмами дій (див. фото 3). 

2. Для поглибленого вивчення матеріалу, практичної підго-

товки, відпрацювання навичок комунікації майбутнього молодого 

фахівця студенти повинні самостійно обстежити пацієнтів та напи-

сати сестринську або фельдшерську історію хвороби (див. фото 4). 

3. Для вивчення матеріалу з використанням елементів твор-

чості застосовується написання студентами рефератів, доповідей, 

інформаційних довідок, а також підготовка матеріалів та оформ-

лення таблиць або санітарних бюлетенів із заданої теми або розділу 

(див. фото 5, 6). 

4. З метою вдосконалення теоретичних знань і практичних 

навичок  студенти відпрацьовують навички з пропедевтики та ма-
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ніпуляційної техніки в тренажерному кабінеті з використанням 

алгоритмів дій, а навички спостереження та догляду за пацієнтами 

– в ХОСПІСі. 

 

Фото 3 – Електронні підручники. 

 
Фото 4 – Історії хвороб. 

 

 
   Фото 5 – Реферати, доповіді. 

          Фото 6 – Таблиці 
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На ефективність виконання завдання впливають і особисті 

якості студента, такі як: цілеспрямованість, наполегливість, відпо-

відальність тощо. 

ІV етап або контроль. Виконання студентами СПРС ви-

кладачі ПЦК терапевтичних дисциплін контролюють протягом 

всього процесу навчання завдяки листам контролю за відпрацю-

ваннями практичних навичок, довідкам з ХОСПІСу, обліковому 

журналу тренажерного кабінету. 

 

Фото 7 – Листи контролю СПРС. 

 

 

Фото 8 – Довідки з ХОСПІСу. 
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Фото 9 – Журнал контролю. 

 

Навчальний матеріал, передбачений робочими навчальни-

ми програмами для засвоєння або відпрацювання студентами в 

процесі самостійної роботи, виноситься нами на тематичний або 

модульний контроль у вигляді захисту історії хвороби, окремих 

питань або завдань. 

 

 
 

Фото 10 – Розкладка історій хвороб, написаних студентами. 
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СПРС обов’язково оцінюється. Контроль за самостійною 

роботою студентів забезпечує оцінку результатів навчання, дає 

змогу викладачеві коригувати знання, навички та уміння майбут-

нього фахівця. 

Оцінка за самостійну роботу студента враховується при 

проведенні тематичного контролю, а також при підсумковому оці-

нюванні знань і практичних навичок за семестр. Питання та за-

вдання СПРС внесені нами і до екзаменаційних білетів.  

Висновки. Таким чином, успіх підготовки майбутніх меди-

чних працівників середньої ланки залежить від багатьох факторів, 

важливою складовою частиною яких є самостійна робота студентів. 

Молодому спеціалісту, який не навчався самостійно здобувати 

знання, аналізувати отримані дані, робити висновки, знаходити 

шляхи вирішення проблеми, буде непросто розвинути в собі ці яко-

сті в майбутній професійній діяльності. Методично вірно керувати 

його роботою – завдання викладачів 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ  

ВИХОВНОГО ЗАХОДУ «ЕКОЛОГІЯ ХЕРСОНЩИНИ» 

І.В. Кріпак. Методичні рекоменда-

ції щодо проведення виховного за-

ходу «Екологія Херсонщини». Стат-

тя висвітлює досвід проведення ціка-

вих виховних заходів екологічного 

спрямування до предметного тижня 

хіміко-біологічних дисциплін. 

I.V.Kripak. Methodikal recommenda-

tions for on educational event «Ecolo-

gy of Kherson region». The article deals 

with an interesting experience in con-

ducting and educational activity on envi-

ronmental issues during the subject week 

of chemical and biological disciplines. 

Вступ. Сучасне суспільство змінює свій погляд на зміст 

природничої освіти, висуваючи нові завдання, в тому числі – сфо-

рмувати у студентів природничо-наукову компетентність шляхом 

уміння застосовувати знання з біології та екології у повсякденному 

житті, оцінювати їх роль для сталого (збалансованого) розвитку 

людства [1]. Під час проведення предметного тижня викладачі ци-

клової комісії хіміко-біологічних дисциплін ХБМК ХОР викорис-

товують різноманітні позакласні заходи: конференції, олімпіади, 

екологічні акції, вікторини, брейн-ринги, вистави, конкурси, екс-

курсії тощо.  

Матеріал узагальненого досвіду. Для реалізації основних 

завдань екологічного виховання стає замало залучати студентів до 

проведення виховних заходів. На нашу думку, слід формувати від-

повідальне та дбайливе ставлення до природи на базі активної дія-

льності вивчення та охорони природи як України, так і своєї малої 

батьківщини[2,3]. Для того, щоб додатково мотивувати вихованців 

до створення усного журналу про екологію Херсонщини, ми обра-

ли формат не просто презентації для студентів коледжу, а відео 

презентації, створенням документально-пошукових фільмів із за-

лученням студентів різних курсів і спеціальностей з подальшим 

розміщенням роботи в мережі youtube. Такий формат є більш ко-
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рисний, зрозумілий і доступний для студентів. Кожна група студе-

нтів працювала над своєю темою і оформлювала виконану роботу 

у формі сторінок усного журналу. Це дозволило кожному учасни-

ку самостійно оперувати інформацією, застосовувати знання в но-

вих умовах, сприяло розвитку пізнавального інтересу, активізації 

творчої діяльності молоді. Можливість творчо самовиразитися у 

процесі підготовки і зйомки фільму «Усний журнал» робить його 

особисто значущим для кожного. Для цього на початку разом зі 

студентами ми визначили цілі та завдання заходу. Мета: поглиби-

ти знання про глобальні екологічні кризи сучасності на рівні на-

шого міста, сприяти всебічному розвитку й розширенню світогля-

ду студентів. Для реалізації мети ми визначили такі завдання:  

1) вивчити літературні джерела з даної теми; 

2) встановити сучасний стан екології Херсона; 

3) розробити рекомендації щодо покращання ситуації.  
На другому – підготовчому етапі – розділили сторінки 

«Усного журналу» на окремі рубрики: 

 вступна частина – загальна інформація про Херсо-

нщину; 

 основна – головні екологічні проблеми регіону (за-

бруднення ґрунтів, питної води, проблема твердих побутовий 

відходів, підпал очерету); 

 заключна – короткі рекомендації, як почати дбати 

про екологію міста вже сьогодні, що для цього може зробити 

молодь вже сьогодні. 
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Фото 1 – Кадри з  фільму. 

 
Кожна група студентів була залучена до певного фрагменту 

заходу. Досвід показує на важливість того, щоб матеріал був ціка-

вим і потрібним учасникам, тому краще, коли тематику рубрик 

вони обирають самостійно. Також слід залишити за вихованцями 

право на вибір локації, форми повідомленню матеріалу та навіть 

змісту. Необхідно також втримати баланс між науковістю й досту-

пністю викладу інформації.  
 

 
 

Фото 2 – Проведення виховного заходу «Екологія Херсонщини» 
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Висновки. Таким чином, використання даного формату 

«усного журналу» відповідає сучасним вимогам до формування 

майбутніх фахівців, а саме таких, що вміють критично мислити, 

ставити цілі і досягати їх, працювати в команді, адже важливо не 

лише надати студентам знання, а й навчити їх ці знання викорис-

товувати. 
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СУЧАСНІ ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

М.П. Мазуренко. Сучасні тестові 

технології як форма контролю 

знань студентів. Стаття висвітлює 

досвід роботи з використання тесто-

вих технологій різних за формою та 

рівнем складності, що створює мож-

ливість здійснювати контроль знань та 

умінь студентів на різних етапах на-

вчання.  

M.P. Mazurenko. Modern test technol-

ogies as a form of control of students' 

knowledge. The article deals with the 

experience of using test technologies of 

various forms and levels of complexity 

which create the ability to control 

knowledge and skills at different stages 

during the learning process. 

Вступ. Пріоритетним напрямом розвитку освіти України 

сьогодні є модернізація навчального процесу та способу контро-

льних заходів, зокрема таких, які б відповідали сучасним погля-

дам на вищу освіту в Європі. Серед головних факторів, що нині 

характеризують педагогічний контроль як неодмінний складник 

сучасного навчального процесу, дослідники відокремлюють необ-

хідність запровадження кількісних методів оцінювання навчаль-

них досягнень учнів [1]. 

Контроль рівня знань студентів систематично застосову-

ють на всіх етапах процесу навчання з метою одержання зворот-

нього зв’язку та забезпечення ефективної педагогічної діяльності 

викладача й ритмічної роботи студентів [2]. 

У світовій практиці ефективним, найпоширенішим та ін-

новаційним методом контролю навчальних досягнень студентів 

вважають тестування. У педагогічному словнику поняття «тест» 

(англ. test) трактується як випробування. Сучасна методика про-

понує тест як інструмент визначення рівня знань, умінь, за допо-

могою якого можна не лише виявити якість навчання, але й одер-

жати інформацію для прийняття рішень щодо вдосконалення цьо-

го процесу [2]. 

mailto:mazurenkomaria0@gmail.com
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Класифікація тестових завдань охоплює: завдання закритої 

форми (з вибором однієї або кількох правильних відповідей); за-

вдання відкритої форми; завдання на встановлення відповідності; 

завдання на встановлення послідовності [1]. 

Матеріал узагальненого досвіду. Завдання закритої фор-

ми з вибором однієї правильної відповіді використовуються на 

практичних заняттях з мікробіології для студентів, що навчаються 

на спеціальностях "Лабораторна діагностика", "Сестринська спра-

ва", "Лікувальна справа" та "Акушерська справа". 

Незважаючи на те, що такий вид тестування використову-

ється найчастіше для контролю рівня знань студентів, у ньому є 

недоліки. Ймовірність відгадування студентом правильної відпо-

віді становить 20-25% (залежить від кількості запропонованих 

відповідей у тесті). Рівень складності такого тесту – найлегший. 

Це, у свою чергу, впливає на об’єктивність оцінювання реальних 

знань студентів. 

Підвищити ефективність роботи можливо шляхом залу-

чення студентів до перевірки виконаних тестових завдань разом з 

викладачем, одночасно такий вид роботи дає можливість здійс-

нювати аналіз допущених студентами помилок. 

Наступний вид тестування – завдання з вибором кількох 

правильних відповідей. Використання такого завдання є більш 

ефективним, ніж попереднє, тому що допомагає оцінювати знання 

під час проведення тематичного контролю студентів.  

Досвід показує, що для більшості студентів такі завдання 

виявляються досить складними, ними допускається велика кіль-

кість помилок. Це призводе до того, що заключна оцінка (за тема-

тичний контроль знань) часто не співпадає з середнім балом сту-

дента, отриманим на поточних практичних заняттях. Така ситуа-

ція виникає внаслідок  нездатності більшості студентів узагаль-

нювати, систематизувати отриманні знання за окремими темами 

розділу, аналізувати конкретне завдання тесту.  

Також на якість виконання тестових завдань  з вибором кі-

лькох правильних відповідей впливає те, що студентам рідко на-

дається можливість працювати з такими тестами. Вважаю, найча-

стіше викладачі обмежуються використанням простих форм тес-

тування – завдання з обранням однієї правильної відповіді, за 

прикладом питань  ліцензійного іспиту "Крок М". Завдання відк-

ритої форми доцільно використовувати під час проведення теоре-
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тичних занять. Основна мета їх застосування – це мотивування 

студентів на оволодіння медичною термінологією, різноманітни-

ми класифікаціями, базовими поняттями механізмів поширення та 

етапів розвитку інфекційних хвороб, тощо. 

Такий вид опитування спонукає студентів на своєчасне 

вивчення пройденого матеріалу, не чекаючи розбору цієї теми на 

практичному занятті. В свою чергу, це покращує якість засвоєння  

нового матеріалу. Перевага даного методу контролю – це швид-

кість опитування великої кількості студентів одночасно. За 7-10 

хв студентам пропонується дати стислу відповідь на конкретні 

питання.  Найбільш складними, але й ефективними для контролю 

та самоконтролю знань студентів є завдання на встановлення від-

повідності та правильної послідовності. 

Такі завдання частково використовуються під час прове-

дення тематичного контролю знань. Треба зазначити, що студен-

ти, які вступають до навчального закладу на базі неповної серед-

ньої освіти та не складають ЗНО, не розуміють, як працювати з 

такими тестами. Тобто, досвід роботи з такими завданнями у сту-

дентів відсутній. Тести на встановлення відповідностей та прави-

льності послідовності є більш складними. При неналежному ви-

вченні або неповному розумінні теми більшість студентів з ними 

не справляється. Тому, з метою адаптації студентів до виконання 

такого виду роботи тести даного формату треба застосовувати 

систематично. Це значно покращує якість засвоєння інформації, 

розвиває логічне мислення, допомагає чітко формулювати прави-

льну відповідь. У медичній освіті не можна обійтися без ситуа-

ційних тестів, тим паче, саме в такому форматі здійснюється ліце-

нзійний іспит "Крок М". 

На жаль, є така категорія студентів, які під час підготовки 

до складання іспиту "Крок М" обирають методику "зазубрення" 

правильних відповідей при роботі з базою тестів. Щоб якось 

вплинути на таку ситуацію, викладачами мікробіології Херсонсь-

кого базового медичного коледжу був розроблений збірник тесто-

вих завдань з мікробіології з обґрунтуванням відповідей до них. 

Цей збірник містить завдання, що входять до банку тестів ліцен-

зійного іспиту "Крок М"  для студентів спеціальності 224 «Техно-

логії медичної діагностики та лікування» спеціалізації «Лаборато-

рна діагностика».  
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Усі тести в збірнику структуровані за темами. Це дозволяє 

студентам самостійно готуватися до практичних занять, закріп-

люючи пройдений матеріал шляхом вирішення тестів.   

Такий збірник знаходиться в бібліотеці коледжу і тому до-

ступний в електронному варіанті кожному студентові. Також він 

регулярно застосовується викладачами для закріплення пройдено-

го матеріалу на практичних заняттях. Разом зі студентами деталь-

но розбираються тести з опрацьованої теми.  

Не можна залишити без уваги комп’ютерне тестування 

студентів, яке використовується з метою семестрового контролю 

рівня знань, складанні теоретичної частини іспиту з профільних 

дисциплін, виконанні  комплексних контрольних робіт. 

Комп’ютерне тестування допомагає студентам готуватися 

до  складання іспиту "Крок М" шляхом самопідготовки, самокон-

тролю та складання тестів на оцінку під час заняття. Завдяки сай-

ту, створеному для студентів Херсонського базового медичного 

коледжу, та сучасним технологіям, студенти можуть працювати з 

тестами у зручний для них час.  

Висновки. Треба зазначити, що основна мета тестування – 

отримання інформації, а не перевірка поведінки в практичних си-

туаціях. Тестування значно допомагає роботі викладача. Основна  

перевага – це простота і швидкість, а також те, що тести сприй-

маються більшістю студентів як своєрідна гра. Тим самим зніма-

ється страх, стрес, невпевненість у своїх знаннях. [3] Однак, його 

доцільно застосовувати в поєднанні з іншими традиційними фор-

мами, зокрема усною співбесідою з проблемних питань, для вияв-

лення психологічних особливостей кожного студента, їх швидко-

сті мислення, особливості уваги тощо.  
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ПРО ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО  

СТИЛЮ РОБОТИ У ВИКЛАДАЧІВ-ПОЧАТКІВЦІВ 

(з досвіду роботи методичного кабінету) 

О.М. Москова. Про формування 

власного педагогічного стилю ро-

боти у викладачів-початківців (з 

досвіду роботи методичного кабіне-

ту). Стаття висвітлює досвід роботи 

методичного кабінету Херсонського 

базового медичного коледжу Херсон-

ської обласної ради  стосовно форму-

вання власного педагогічного стилю 

роботи у викладачів-початківців. 

O.M. Moskova. The formation of per-

sonal pedagogical style of junior 

teachers' work (from the work's expe-

rience of methodical society of Kher-

son Medical college of  Kherson Re-

gional Council). The article deals with 

the experience of the methodical society 

of Kherson Medical college of Kherson 

Regional Council as for the formation of 

personal pedagogical style of junior 

teachers' work. 

Вступ. Мабуть, скільки існує світ, стільки існують процеси 

навчання і виховання. Якось у Олександра Великого запитали:  

- Чому ти поважаєш свого вчителя більше, ніж рідного ба-

тька? 

- Батько подарував мені життя повсякденне, а вчитель – 

життя вічне. 

Кого ж можна назвати педагогом? Вікіпедія дає таке ви-

значення: «Педагог (від грец. παιδαγογ - вихователь) - особа, що 

займається викладацькою чи виховною роботою і має необхід-

ну підготовку в цій царині» [1].  

У педагогічній енциклопедії записано: «Педагог – майстер 

своєї справи, спеціаліст високої культури, глибоко знаючий свій 

предмет, добре знайомий з відповідними галузями науки, практич-

но розбирається в питаннях дитячої психології, досконало володіє 

методикою навчання і виховання» [2, с. 479].  

Матеріал узагальненого досвіду. Майстерність викладача 

проявляється перш за все в умінні організувати навчальний про-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0


189 
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2020, вип. № 1(2) 

Special issue: Generalized experience, 2020, ed. № 1(2) 

© О.М. Москова, 2020, «Бахва» 

цес, по-особливому підійти до студента, донести до кожного свої 

знання. Педагог-майстер заставляє студентів самостійно думати, 

розвиває їхні здібності, допитливість, використовуючи при цьому 

різні методи активізації процесу навчання, тому однією з важли-

вих ознак педагогічної майстерності є творче ставлення викладача 

до своєї роботи. 

На першому занятті Школи викладача-початківця відбува-

ється знайомство з адміністрацією коледжу, кращими викладача-

ми, майстрами своєї справи. У нашому навчальному закладі пра-

цює багато досвідчених викладачів-методистів, викладачів вищої 

категорії, якими ми можемо пишатися. Кожен з них має свій педа-

гогічний стиль, що формується протягом не одного року. Якщо 

узагальнити досвід кращих викладачів, то можна визначити такі 

сходинки педагога до творчості. Викладачам-початківцям пропо-

нується визначити свій творчий педагогічний рівень, тобто - свою 

сходинку. 

Перша – елементарна взаємодія викладачів і студентів, ви-

користання зворотного зв’язку. Викладач коригує свою роботу на 

шляху до результату за "методичкою" чи досвідом інших. 

Друга – оптимізація навчального процесу; творчість прояв-

ляється у виборі доцільного поєднання вже відомих викладачу змі-

сту, форм і методів навчання студентів з метою підготовки їх до 

самостійного аналізу результатів. 

Третя – еврістичність, при цьому викладач підготовленими 

проблемними питаннями спонукає творчі можливості студента, а 

студент робить обгрунтування нових понять. Це початок творчості 

самих студентів. 

Четверта – найвища:  

- педагог є автором нових методичних форм та методів ро-

боти; 

- автором інноваційних технологій. 

Тож, кожен викладач-початківець визначає не тільки свій 

рівень, а й бачить подальші перспективи свого розвитку. 

Робота з викладачами-початківцями щорічно має такі фор-

ми: 

1. Індивідуальна робота, яка носить коригуючий та інстру-

ктивний характер. Представники навчальної частини, методкабіне-

ту, голови ПЦК знайомлять викладачів з нормативними докумен-

тами, правилами ведення навчально-методичної документації, ета-
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пами підготовки до занять, надають допомогу в методичному за-

безпеченні занять, знайомлять нових колег з наочністю кабінету чи 

лабораторії тощо. 

2. Школа викладача-початківця має на меті надавати до-

помогу з питань педагогіки, психології і методики організації осві-

тньо-виховного процесу. Заняття "Школи" щорічно відвідують 6-

10 осіб, які є різними не тільки за віком, але і за фахом. Наприклад, 

набагато більше питань, труднощів виникає у молодих викладачів-

лікарів, які свою педагогічну діяльність починають майже з нуля. 

Більш впевненими себе почувають випускники педагогічних вузів, 

але, в основному, їм поки що бракує досвіду. І тут теж є свої про-

блеми.  

3. Відвідування занять різних видів як  викладачів своєї 

ПЦК, так і колег суміжних дисциплін, мають за мету підвищення 

свого професійного рівня. 

Звичайно, це не всі, але це, на нашу думку, основні складо-

ві чинники формування особистого педагогічного стилю виклада-

ча. 

Тепер давайте подивимося на результати цієї роботи. Ви-

кладач вважається початківцем тільки протягом перших 3-х років. 

Якщо викладач вимогливий до себе і до своїх вихованців, працює 

зацікавлено, творчо, на заняттях демонструє ефективні форми і 

методи роботи, тоді він успішно проводить і відкриті заняття, і 

виховні заходи.  

Хоча штатними викладачами деякі лікарі працюють всього 

рік, але вже сьогодні можна визначити їхню ерудицію, тактов-

ність, терпіння, повагу до студентів, бажання донести до них нау-

кові знання та досвід лікаря-практика. 

Молоді викладачі основ сестринської справи, іноземних 

мов розуміють, що студентів треба завантажувати на заняттях. 

Якщо їм цікаво і вони завантажені різними видами творчої роботи, 

тоді студентам хочеться навчатися, а це спонукає молодь до само-

освіти й самовдосконалення. 

Особливістю педагогічного стилю молодих викладачів фі-

зичного виховання є поєднання вимогливості та поважного став-

лення до студентів. 

Педагогіка співпраці збагачує, як правило, і викладачів, і 

студенів, особливо якщо є єдині інтереси, що виходять за межі на-

вчання. Форми виховної роботи тут різноманітні: це і виїзди на 
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природу, і відвідування музеїв міста, і участь у конкурсах та відк-

ритих виховних заходах.  

Висновки. На що треба звернути увагу молодих виклада-

чів: 

1. Інтерес до навчання треба виховувати і підтримувати у 

студентів з І курсу. Вони повинні "входити" в освітній процес не 

повільно, а зацікавлено, з бажанням розкрити себе, мати успіх у 

викладача. 

2. Діти прийшли з різних шкіл, з різною підготовкою, ста-

вленням до навчання, тому роль викладача в адаптації студента є 

надзвичайною. На жаль, зустрічаються серед сучасних молодих 

викладачів такі, що вважають за головне в роботі дати студентам 

знання, все інше їх не стосується. Безумовно, таке розуміння ролі 

вчителя, педагога є хибним. 

3. На заняттях не повинно бути почуття страху і скутості, 

закомплексованості, відчуття студентами своєї неповноцінності. 

Педагог – це зразок для виховання, тому він не має права ображати 

студента. 

4. Не здобувайте дешевого авторитету. Звичайно, можна 

піти легким шляхом: ставити гарні оцінки за неглибокі знання, за-

водити панібратські стосунки, можна, навпаки, жорстоко ставити 

погані оцінки, але жодна з цих моделей поведінки насправді тільки 

остаточно знищить ваш авторитет. 

Звичайно, в одній статті неможливо розказати про особли-

вості педагогічного стилю всіх молодих викладачів, але хочу ска-

зати всім. Педагог – не тільки благородна, відповідальна, але, на-

самперед, творча професія. Вчитель перестає бути ним тоді, коли 

перестає шукати й удосконалюватися, і все це він робить заради 

сьогоднішніх студентів, адже вони  - майбутнє нашої держави, 

нашої нації. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ, 

КОМУНІКАТИВНОЇ, КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ В 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

Л.Л. Хомутківська Інноваційні підхо-

ди до формування творчої, комуніка-

тивної, компетентної, особистості в 

процесі вивчення математики. У 

статті зосереджено увагу на актуально-

сті питання використання інноваційних 

технологій навчання в умовах сучасної 

освіти. Розглядаються методи роботи та 

шляхи формування спеціальних компе-

тенцій молодших спеціалістів на занят-

тях з математики у ВНЗ I-II рівнів акре-

дитації. 

L.L. Khomutkivs’ka Innovative ap-

proaches to the formation of a creative, 

competent personality in the process of 

studying mathematics. The article deals 

with the using of innovative learning 

technologies in the conditions of modern 

education, methods of work and ways of 

forming the competencies of junior spe-

cialists in math classes in higher educa-

tional institutions of І-ІІ levels of accredi-

tation are considered.  

Вступ. Особливості ХХІ століття – євроінтеграція, перехід 

до ринкової економіки, демократичного суспільства – вимагають 

від сучасної освіти значних змін.  

Реалізація ідей інтерактивного навчання спирається на дос-

від багатьох науковців таких, як О. Пометун, Л. Пироженко, 

Г.В. Скрипка, М.А. Шиненко, Н.В. Сороко, І.А. Самойлова та ін., 

які займалися використанням інтерактивних та комп’ютерних тех-

нологій на заняттях математики. Обґрунтуванню змісту методів, 

засобів, організаційних форм навчання та активізації пізнавальної 

діяльності присвячені роботи М.І. Бурди,  М.І. Жалдака, М.Я. Ігна-

тенка, З.І. Слєпкань, Т.М. Хмари, М.І. Шкіля. 

Процес навчання потребує напруженої розумової праці, 

особистої активності дитини в ньому. Цього можна досягти лише 

за допомогою новітніх технологій навчання, в процесі яких студе-

нти залучаються до пізнавальної діяльності. Як навчити студентів 

математики? Як розвинути логічне мислення? Як активізувати 

пам’ять, увагу? Як  підвищити інтерес до знань? Як зацікавити 
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процесом навчання? Відповіді на ці запитання дають сучасні інте-

рактивні технології навчання.  

Матеріал узагальненого досвіду. Інтерактивні методи ві-

дкривають нові можливості для ефективної взаємодії викладача й 

студентів: викладач стає наставником саморозвитку студента, про-

відником в інформаційному просторі, а студент в свою чергу, пе-

ретворюючись на суб’єкта пізнавальної життєдіяльності протягом 

заняття, набуває особистісних компетентностей. Інтерактивне на-

вчання розвиває у студентів комутативні вміння та навички, забез-

печує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нер-

вове навантаження. 

Математика є найбільш зручним предметом для розвитку 

творчих здібностей студентів. Цьому сприяє логіка структури на-

вчального курсу, чітка система вправ, «абстрактна» мова матема-

тики. Розвиток творчого потенціалу відбувається поступово, про-

тягом усього періоду навчання і передбачає формування й удоско-

налення здатності до швидкої та вільної зміни напряму мисленнє-

вого процесу, здатності мислити згорнутими структурами, матема-

тичними символами тощо [1].  

Сутність пізнавально-навчальної функції полягає у вихо-

ванні здібностей до роздумів. Ця риса характеру виявляється перш 

за все, коли завдання вимагає не миттєвого (вчиненого) відповіді 

на поставлене запитання, а вимагає зібратися з думками перш, ніж 

відповідати. Завдання повинні сприяти прагненню навчаються 

звертатися до різних джерел інформації під час пошуку відповіді 

на питання. До того ж формулювання відповіді вимагає пояснення 

не тільки своєї думки (на мою думку), а й аргументування його 

(чому я так думаю). 

Беручи за основу саму сутність «ін» - «звернення до себе», 

в інноваційному навчанні важливим виступає метод педагогічного 

впливу (супроводу) в пізнавально-навчальній діяльності студента 

за рахунок завдань, що вимагають власних зусиль, самостійної ді-

яльності, а не форми. 

Залежно від охоплення студентів, інноваційні технології 

навчання поділяються на такі форми організації діяльності: парами 

(робота студентів у парі з вчителем і т.д.); фронтальна (викладач 

навчає одночасно групу студентів); групова (всі студенти активно 

навчають один одного); індивідуальна (самостійна робота). 
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На відміну від звичайних занять, метою яких є оволодіння 

знаннями, вміннями та навичками, нестандартні заняття найбільш 

повно враховують вікові особливості, інтереси, нахили, здібності 

кожного студента. У ньому поєдналися елементи традиційних за-

нять – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, уза-

гальнення – але у незвичайних формах. 

Саме такі заняття містять в собі елементи майбутніх техно-

логій, які при групуванні їх у певну систему, що ґрунтується на 

глибокому знанні потреб, інтересів та здібностей студентів, мо-

жуть стати дійсно інноваційними [1]. 

Зрозуміло, що не всі студенти стануть видатними науков-

цями, не всім знадобляться знання про логарифми, об'єм піраміди 

чи тригонометричні функції. Однак уміння працювати продуктив-

но, творчо, цілеспрямовано, здобуті на заняттях математики, до-

зволять їм вільно орієнтуватися у сучасному мінливому світі, ово-

лодівати соціальним досвідом, здобувати навички життя та прак-

тичної діяльності у сучасному суспільстві, допоможуть самореалі-

зуватись та самовиразитись. 

Використання на заняттях математики творчих завдань з 

використанням інноваційних технологій з метою формування кре-

ативного мислення спонукає та мотивує студентів до вивчення 

предмета,  розвиває математичні компетентності. 

У ході інтерактивного навчання студенти вчаться критично 

мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій 

і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати 

участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. 

Практика показує, що робота буде результативною тільки 

тоді, коли нововведення відбуваються в легкій, ненав’язливій фо-

рмі. Саме використання новітніх технологій, ігрових методів, не-

традиційних завдань дає можливість зробити процес навчання ці-

кавим та створити робочий настрій. Заняття із застосуванням су-

часних педагогічних технологій – це якісно новий тип заняття, на 

якому пов’язую методику вивчення нового матеріалу з методикою 

застосування новітніх технологій, зберігаючи наступність по від-

ношенню до традиційних педагогічних технологій. Інноваційні 

технології дозволяють студенту працювати в своєму особистому 

режимі, не створюючи дискомфорту. Студенти з високими на- 

вчальними можливостями, за той самий час отримують поглиблені 

й розширені знання, що значно економить час викладача та студе-
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нта. Причому дитина сама обирає рівень навчального матеріалу, 

який може (а головне - хоче) засвоїти. 

Навчання математики тісно пов’язане з розвитком мовлен-

нєвої культури учнів: заняття збагачують студентів термінологією, 

необхідним словниковим запасом. В умовах інтеграції України в 

Європу та введення безвізового режиму важливою компетенцією, 

яку необхідно розвивати при вивчені математики, є вміння спілку-

ватися іноземною мовою з використанням числівників, математи-

чних понять і найуживаніших термінів; зіставляти математичний 

термін чи буквене позначення з його походженням з іноземної мо-

ви, правильно використовувати математичні терміни в повсякден-

ному житті. Усе це є вагомим мотивом вивчення іноземних мов 

для розуміння математичних термінів та позначень, пошуку інфо-

рмації в іншомовних джерелах.  

Так, на заняттях при вивченні нових понять надається дові-

дка про походження як самих термінів, так і їх позначення. Напри-

клад, студентам пропонується такий переклад слів англійською, 

який рекомендується запам’ятати: 

 швидкість – velocity – позначається літерою V; 

 час – time (час, період, строк) - позначається літерою t; 

 об’єм – volume – позначається літерою V; 

 трикутник – triangle; 

 паралельні прямі – parallel straightlines.  

Велика роль математики у формуванні основних компете-

нтностей у природничих науках і технологіях. В умовах глобаль-

ного потепління, частих природних катаклізмів, сучасна людина 

просто вимушена вміти себе захистити. Але для цього треба вміти 

не лише спрогнозувати певний результат впливу людської діяль-

ності на навколишнє середовище, а й вміло проілюструвати його, 

щоб довести до відома інших людей з метою прогнозування пода-

льших дій у напрямку вирішення тієї чи проблеми. Саме тут і ста-

ють у нагоді вміння будувати та досліджувати математичні моделі 

природних явищ і процесів. 

Приклад фрагменту заняття алгебри на тему «Графічне 

подання інформації про вибірку». Завдання для студентів: відшу-

кати інформацію та скласти таблицю значень кількості опадів по-

сезонно за даними 2018 року, порівняти отримані дані з середньо 

сезонною нормою, порахувати відхилення від норми, записати у 
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вигляді графіка. Ось результат учнівської роботи, отриманий за 

допомогою програмного забезпечення Exсel. 

 

 

Рисунок1 – Графічне подання інформації про вибірку. 

 
Концепція «Нова українська школа» виділяє однією з клю-

чових компетентностей – математичну компетентність. Це культу-

ра логічного і алгоритмічного мислення, уміння застосовувати ма-

тематичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикла-

дних завдань у різних сферах діяльності, здатність до розуміння і 

використання простих математичних моделей, уміння будувати 

такі моделі для вирішення проблем, тому в своїй роботі, щоб уни-

кнути застарілого погляду на самостійну роботу, як на роботу, по-

в'язану виключно з закріпленням, повторенням та контролем ви-

вченого, використовую різні види самостійної роботи для активі-

зації навчальної та пізнавальної діяльності студентів. 

Мислення студента активізується, якщо в нього виникає 

бажання зрозуміти і опанувати новий матеріал, є зацікавленість 

роботою [3]. 

Приклад заняття за темою «Використання визначеного ін-

теграла», на якому використовується гра «Ажурна пилка». Основні 

етапи заняття римовані, що сприяє зацікавленості студентів. 

    Конфуцій 

Мотивація навчальної діяльності.  

Коли потреба в обчислені площ та об’ємів тіл стала,  

Тоді й виникло поняття визначеного інтеграла. 

Йоган Кеплер, що рух планет нам відкрив, 

Розвинув ідеї обчислення площ та об’ємів всіх тіл.  

Ці здобутки гарним підґрунтям для Ньютона і Лейбніца стали 
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  І вони загальний метод - розв’язку відшукали.  

 Повідомлення  теми і мети заняття 

  Інтеграл належить до тих математичних понять  

  Що використовуються для розв’язку багатьох задач,  

Тож і мета у нас сьогодні непроста: 

Використовуючи різні методи навчання 

І самостійно здобуті знання 

Навчитись класифікувати, підбирати завдання, 

Розв’язувати приклади, демонструючи старання, 

І зрозуміти, що в повсякденному житті  

Без теми визначеного інтеграла не обійтись. 

Робота у домашніх групах. За 2 тижні до проведення за-

няття група ділиться на домашні підгрупи по 5 чоловік (один з них 

– керівник групи). У кожної підгрупи своє окреме завдання: 1 – 

«Обчислення площі плоскої фігури», 2 – «Обчислення об’ємів тіл 

обертання», 3 – «Використання інтеграла у фізиці», 4 – « Набли-

жені методи обчислення інтеграла», 5 – «Геометричний зміст інте-

грала». Студенти самостійно опрацьовують тему, складають до 

неї: теоретичну частину, розібраний приклад, завдання для дома-

шньої роботи. Також все це можна зробити у вигляді презентації. 

Викладач виступає у ролі консультанта. Під час роботи у 

домашній групі студенти обговорюють свою тему, кожний пропо-

нує свій приклад, теоретичну частину тощо. На при кінці роботи 

керівник групи виставляє оцінку кожному, залежно від його внес-

ку в роботу. 

Робота у класній групі. Після того, як закінчилась робота 

у домашній групі, студенти міняються місцями і складаються нові 

5 “класних” груп, до складу кожної входять представники всіх 

“домашніх” груп. Кожен із студентів, виступаючи у ролі виклада-

ча, намагається пояснити свою тему, наводить приклади і пропо-

нує домашнє завдання. Керівники груп оцінюють роботу кожного 

студента, допомагають, при необхідності поясненню, оскільки 

мають гарні знання з кожної теми. 

Самостійна робота: викладач роздає студентам 5 варіантів 

самостійної роботи кожній групі, таким чином, щоб вони не по-

вторювали їхньої домашньої теми. 

Ви все обговорили і настав час самостійної роботи для вас. 
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Підсумок заняття: "Ви всі сьогодні плідно працювали, у 

ролі вчителя і учнів виступали…". Оцінка за заняття є середнім 

арифметичним оцінок за роботу у домашній групі, класній групі, 

самостійної роботи на користь студента. 

Заняття стає більш результативнішим, коли групову форму 

поєдную з фронтальною та індивідуальною формами навчання. 

Дитина має повірити в себе. Оцінювання і контроль групо-

вої діяльності студентів підтверджується контролем і оцінюванням 

з мого боку. Для цього я проводжу математичний диктант, усне 

опитування, аналіз ситуації (гра «Вірю – не вірю»; «Так», «Ні»), 

експрес-контроль, графічний диктант.  

Під час вивчення теми «Об’єми тіл обертання» студенти 

об’єднуються в групи відповідно обраним фігуркам: трикутники – 

група «Конус», квадрат – група «Циліндр», коло – група «Куля». 

Також окремо будуть працювати три лідера, які фіксуватимуть 

відповіді груп, і будуть допомагати мені оцінювати відповіді кож-

ного студента окремо. 

На столах лежать залікові картки з трьома видами завдань: 

«Метеоритний дощ» (допиши те, що змило дощем); «Вірю – не 

вірю» (вибрати вірне твердження) і задача. Кожна група виконує 

своє завдання і віддає їх лідерам, а один студент з групи виступає з 

доповіддю з теоретичного матеріалу. Після кожного виступу ліде-

ри розповідають історичні дані про кожне тіло обертання, підгото-

влені заздалегідь. Не забувайте про ефективність роботи: спікер 

керує, секретар веде записи і слідкує за часом.  
 

Таблиця 1 – Залікова картка групи «Конус» 

1. «Метеоритний 

дощ» 1 бал 

V = 1/3 … R
..
H 

V = 1/3πH(… + … + R2
2
) 

2. «Вірю – не ві-

рю» 

2 бали 

У конуса радіус основи ОА = 8 см, а висота SО 

=15 см. Які з наведених тверджень вірні, а які ні: 

а) катети прямокутного трикутника SОА дорів-

нюють 17 і 8 см; 

б) осьовий  переріз конусу – прямокутний трикут-

ник з гіпотенузою СА = 17 см; 

в) твірна конусу дорівнює 15 см; 

г) об’єм конусу дорівнює 1/3π8
2
15 см

3
. 

3. Задача 2 бали Висота конусу 6 см, твірна 10 см. Знайти об’єм 

конусу. 
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Таблиця 2 – Залікова картка групи «Циліндр» 

 

1. «Метеоритний 

дощ» 1 бал 

V =  … R
..
H 

S… = 2…R ( … + R)  

2. «Вірю – не 

вірю» 2 бали 

Об’єм циліндру дорівнює 250π см
3
 . Які з на-

ведених тверджень вірні, а які ні: 

а) об’єм циліндру дорівнює добутку площі 

основи на висоту; 

б) площа основи циліндру дорівнює 25 см
2
; 

в) радіус циліндру  дорівнює 10 см; 

г) радіус циліндру вдвічі менше за його твір-

ну. 

3. Задача 2 бали Осьовий переріз циліндру – квадрат, діаго-

наль якого дорівнює 4√2 см. Знайти об’єм 

циліндру. 

 

Таблиця 3 – Залікова картка групи «Куля» 

1. «Метеоритний 

дощ» 1 бал 

V = …/3 … R
..
 

S… = …π…
…

H  

2. «Вірю – не 

вірю» 2 бали 

Об’єм кулі дорівнює 36π см
3
, висота кульово-

го сегменту дорівнює 1/3 діаметру кулі. Які з 

наведених затверджень вірні, а які ні: 

а) радіус кулі  дорівнює 3 см; 

б) об’єм кульового сегменту відноситься до 

об’єму кулі як 7:27; 

в) діаметр кулі дорівнює 8 см; 

г) площа кулі дорівнює 36π см
2
 

3. Задача 2 бали Радіус трьох куль дорівнюють 3, 4, 5 см. 

Знайти радіус кулі, об’єм якої дорівнює сумі 

об’ємів наданих куль. 

 

Для оптимізації навчально–виховного процесу я викорис-

товую методи опорних конспектів та випереджаючого навчання, 

самостійні роботи  навчаючого та контролюючого характеру у ви-

гляді математичних (геометричних) диктантів та тестів.  
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Таблиця 4 – Зразок опорного конспекту заняття 

ВИДИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВ-

НЯНЬ 

№ 

з/п 
Типи рівнянь Способи розв’язування 

1. Рівняння, що зводяться до квадратних 

А)  Asin
2

x + Bsinx + C = 0 Заміна: sinx=t → 

 At
2

 + Bt + C = 0  

Б)  Аcos
2

x + Bcosx + C = 0 Заміна: cosx=t →  

At
2

 + Bt + C = 0  

В)  Atg
2

x + Btgx + C = 0 Заміна: tgx=t →  

At
2

 + Bt + C = 0  

Г)  Aсtg
2

x + Bсtgx + C = 0 Заміна: ctgx=t → 

 At
2

 + Bt + C = 0  

2. Рівняння, які зводяться до однієї тригонометричної функції 

А)  Asin
2

x + Bcosx + C = 0 A(1-cos
2

x) + Bcosx + C = 0 → 

 Заміна: cos x=t  

Б)  Аcos
2

x + Bsinx + C = 0 А(1-sin
2

x) + Bsinx + C = 0 → 

Заміна: sin x=t  

В)  Atgx + Bctgx + C = 0 Atgx + B/tgx + C = 0 → 

Заміна: tg x=t → At+B/t +C= 0 

3. Однорідні рівняння І-го степеня 

 A sinx + B cosx = 0 A sinx + Bcosx = 0|:сosx≠0→ 

Atgx + B = 0 

4.     Лінійні тригонометричні рівняння 

 Asinx + Bcosx = С = t  → квадратне рівняння 

 відносно t.  
 

Контроль за результатами навчальної діяльності кожного 

члена групи дає їм можливість відразу зрозуміти, що лише через 

свідому і наполегливу працю в групі вони можуть досягти високо-

го індивідуального результату навчання. Для студентів стає очеви-
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дним, що не можна витрачати час на зайве спілкування з іншими 

або на сторонні справи, якщо прагнеш засвоїти матеріал і отрима-

ти високу оцінку. Сучасний студент досить невиразно уявляє межі 

своєї інформативності, а межі пізнання наук зовсім йому не відомі. 

Звідкіля ж тоді взятися допитливості, без якої будь-яке навчання - 

лише виховання виконавців. Щоб знання перетворювалися на ін-

струмент, студент має з ними працювати. Поки вивчення і повто-

рення здійснюється в режимі заучування, поки перевіркою знань 

вважається відповідь-переказ, освіта працює на 90% даремно [2]. 

Що означає працювати зі знаннями? Це означає їх засто-

совувати, шукати умови на межі придатності, перетворювати, ро-

зширювати і доповнювати, знаходячи нові зв'язки та співвідно-

шення, розглядати в різних моделях і контекстах. Правильно орга-

нізовані форми інноваційного навчання можуть стати ефективним 

шляхом подолання труднощів, пов'язаних з різним темпом навчан-

ня і рівнем розвитку студента. 

Висновки. У ході інтерактивного навчання студенти 

вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на осно-

ві аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані 

рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. 

Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної 

взаємодії викладача й студента: викладач стає наставником само-

розвитку студента, провідником в інформаційному просторі, а сту-

дент в свою чергу, перетворюючись на суб’єкта пізнавальної жит-

тєдіяльності протягом заняття, набуває особистісних компетентно-

стей [3]. 

Навчальні заняття для мене та моїх студентів – постійний 

пошук, спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання до-

сягнути високих результатів навчання. 
Перелік джерел посилання: 
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ІНТЕГРАЦІЯ МАТЕМАТИКИ І ГЕОДЕЗІЇ ЯК ОДИН ІЗ  

ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

В.В. Поліхронова, І.І. Писаренко. Ін-

теграція математики і геодезії як 

один із засобів підвищення якості 

освіти. Запропонована тема відобра-

жає важливість математичної підгото-

вки здобувачів освіти для формування 

фахових компетентностей майбутніх 

фахівців з геодезії та землеустрою. 

V. Polikhronova, I. Pysarenko. Integ-

ration of mathematics and surveying as 

one of the means of improving the qual-

ity of education. The proposed theme re-

flects the importance of students’ mathe-

matical training for the formation of future 

specialists’ professional competencies in 

surveying  and land management. 

Вступ. При розробці навчальних програм з математики та 

вищої математики для здобувачів освіти технічних спеціальностей 

закладів фахової передвищої освіти особлива увага повинна приді-

лятися міждисциплінарним зв’язкам. Для підготовки висококвалі-

фікованих фахівців спеціальності «Геодезія та землеустрій» треба 

акцентувати увагу на зв’язок між математикою та геодезією. 

Геодезія – одна з наук про Землю, точна наука про фігуру, 

гравітаційне поле, параметри обертання Землі та їхніх змін у часі. 

З іншого боку, геодезія – це галузь прикладної математики, яка 

тісно пов’язана з геометрією, тригонометрією, математичним ана-

лізом, теорією ймовірностей та обчислювальною математикою.  

Геодезія та геометрія тривалий час взаємно доповнювали одна од-

ну. Розвитку та вдосконаленню методів геодезичних робіт сприяли 

наукові досягнення в області математики, фізики, інструменталь-

ної техніки. Зокрема, створення Галілеєм зорової труби дозволило 

суттєво розширити та підвищити точність геодезичних вимірю-

вань. Відкриття Ньютоном закону всесвітнього тяжіння, призвели 

mailto:happyleta@gmail.com
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до висновку, що Земля, хоча і має шароподібний вигляд, але сплю-

снута уздовж осі обертання та наближається до фігури, яку нази-

вають еліпсоїдом обертання або сфероїдом. У той же час результа-

ти геодезичних робіт є експериментальним підтвердженням цього 

відкриття Ньютона. 

Матеріал і результати дослідження. На заняттях з вищої 

математики при вивченні теми «Аналітична геометрія на площині» 

для студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» можуть бу-

ти розглянуті основні геодезичні задачі: рішення трикутників, 

пряма та обернена геодезичні задачі [1]. 

Пряма геодезична задача. За відомими координатами  

та  точки 1, дирекційному куті  та відстані  до точки 2 

необхідно обчислити її координати  та .  

 
Рисунок 1 – До рішення прямої та оберненої геодезичних задач 

 

Координати точки 2 обчислюються за формулами: 

 
де ,  – збільшення координат, які обчислюються за форму-

лами: 

 
 

Обернена геодезична задача. За відомими координатами 

,  точки 1 та ,  точки 2 необхідно обчислити відстань між 

ними  та дирекційний кут . 

З формул (2) та рис.1 знаходимо, що 

 
Для визначення дирекційного кута  скористаємося 

функцією арктангенса:  
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яке розташоване в діапазоні , тоді як шуканий 

дирекційний кут може мати будь-яке значення . Формула переходу 

від  до  залежить від координатної чверті, в якому розташова-

ний заданий напрямок або, іншими словами, від знаків різниць 

 і . 

Таблиця 1 

 І 

чверт

ь 

ІІ чверть ІІІ чверть ІV чверть 

 + - - + 

 + + - - 

 + - + - 

Форму-

ли 
    

 

 

Рисунок 2 –  Дирекційні кути та головні значення арктангенса в І, 

ІІ, ІІІ і ІV чвертях 

 

Відстань між точками обчислюють за формулою 

 
або іншим шляхом – за формулами 

 
Необхідно звернути увагу студентів, що під час прохо-

дження навчальних практик, в ході польових вимірювань вони бу-

дуть визначати координати точок, обчислювати кути та відстані за 
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допомогою, зокрема, електронних тахеометрів, які забезпечені 

програмами рішення прямих та геодезичних задач. 

До опорних геодезичних задач, в яких широко застосову-

ються математичні знання, є задача побудова геодезичної мережі.  

Геодезична мережа є сукупність пунктів на земній поверх-

ні, закріплених спеціальними центрами, положення яких визначе-

но в загальній для них системі координат і висот. При побудові 

планових мереж окремі пункти мережі є вихідними – їхні коорди-

нати відомі. Координати інших пунктів визначають за допомогою 

вимірювань, які з’єднують їх з вихідними. Планові геодезичні ме-

режі  створюють різними методами, зокрема, методом тріангуля-

ції.  

Тріангуляція – метод визначення планового положення ге-

одезичних пунктів шляхом побудови на місцевості мережі трикут-

ників, в яких вимірюють кути, а також довжини деяких сторін, які 

називають базисними сторонами.    

 

Рисунок 3 –  Схема мережі тріангуляції 

Якщо покласти, що в трикутнику  відомі координати 

 та , то це дозволяє шляхом рішення оберненої 

геодезичної задачі визначити довжину сторони  та дирек-

ційний кут  напрямку з пункту  на пункт . Довжини двох 

інших сторін трикутнику  можуть бути знайдені за теоремою 

синусів: 

 
Аналогічно обчислюються довжини всіх сторін мережі. 

Якщо, крім базису   відомі інші базиси (на рис.3 показані по-
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двійною лінією), то довжини сторін мережі можна обчислити з 

контролем. 

Дирекційні кути сторін  і  трикутнику   дорів-

нюють 

             

Координати пункту  визначаються за формулами прямої 

геодезичної задачі 

 

Аналогічно обчислюються координати всіх інших пунктів. 

Тріпатерація – метод визначення планового положення ге-

одезичних пунктів шляхом побудови на місцевості мережі трикут-

ників, в яких вимірюють довжини їхніх сторін.  

Якщо в трикутнику  (рис.3) відомий базис  та вимі-

ряні сторони  і , то користуючись теоремою ко-

синусів, можна обчислити кути трикутника: 

 

 

 

Аналогічно обчислюються кути всіх трикутників, а потім, 

як і в тріангуляції, – координати всіх пунктів.  

Формування навичок математичного моделювання геоде-

зичних задач здійснюється шляхом розв’язання задачі визначення 

оптимальних висот зовнішніх геодезичних знаків. 

Оптимізація висот знаків на 2-х пунктах, розділених 

однією перешкодою. Задані два пункти, які розділені однією пе-

решкодою. Необхідно встановити безпосередню видимість шля-

хом побудови зовнішніх геодезичних знаків. 
Відомі позначки рельєфу на цих пунктах Н1 і Н2, та позна-

чки перешкоди Нпр. Відомі також відстані від першого та другого 

пунктів до перешкод   і . Необхідно знайти такі висоти знаків 

 і , які забезпечать безпосередню видимість при мінімальних 

сумарних витратах на побудову [4]. 
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Рисунок 4 – умова задачі  

 

 Запишемо математичну умову забезпечення безпосеред-

ньої видимості. Зрозуміло, що існує багато різних пар знаків, які 

забезпечують безпосередню видимість. Однією з таких можливос-

тей є вихід на горизонт перешкоди.   У цьому випадку на першому 

і другому пунктах необхідно побудувати знаки з висотами  і  

(рис.4). З подібності трикутників випливає відношення: 

 
Звідси, 

 

Для забезпечення безпосередньої видимості, промінь пови-

нен проходити у місці перешкоди на висоті не менш  над пря-

мою, яка з’єднує позначки пунктів Н1 і Н2. 

Таким чином, безпосередню видимість над перешкодою в 

напрямку 1-2 забезпечує будь-яка пара висот зовнішніх геодезич-

них знаків з висотами  і , які задовольняють умові: 

 
Позначимо через  відому для даного напрямку констан-

ту: 

 
Величини  і  визначаються через вихідні дані.  
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 Умову безпосередньої видимості над перешкодою отрима-

но (7). Для формування оптимізаційної моделі необхідно записати 

цільову функцію, яка виражає сумарні витрати на побудову зовні-

шніх геодезичних знаків. 

 Якщо прийняти, що витрати на побудову збільшуються 

пропорційно висоті знаків, то цільова функція прийме вигляд: 

 
Таким чином, оптимізаційна модель реалізується наступ-

ною задачею лінійного програмування: знайти значення змінних 

 і , які мінімізують цільову функцію 

 
за умов 

 
 

Висновок. Однією з найбільш складних задач в підвищенні 

якості освіти є конструювання освітнього процесу як єдиного ці-

лого. Акцентування уваги здобувачів освіти при вивченні матема-

тики на темах, які застосовуються в геодезії, сприяє формуванню 

фахових компетентностей майбутнього фахівця з геодезії та зем-

леустрою, зростанню мотивації до навчальної діяльності. Отже, 

математична підготовка здобувачів освіти дуже важлива при ви-

вченні геодезії, і відповідно є складовою частиною формування 

кваліфікованого фахівця спеціальності «Геодезія та землеустрій». 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У  

СУЧАСНОМУ СВІТІ 

А.М. Сімініченко Інформаційна 

безпека у мережі Інтернет у су-

часному світі. У статті розгляну-

то теоретичний аспект проблеми 

щодо безпеки інформаційного 

простору; подано методи захисту 

інформації у всесвітній павутині. 

A. Siminichenko The information-

al security at the Internet in the 

modern world. The theoretical as-

pect of the informational space secu-

rity problem has considered; the 

vethods of informational security in 

the World Wide Web are presented. 

Вступ. Бурхливий розвиток інформаційних технологій ви-

магають від людини оволодіння ними. Сучасне століття назива-

ють століттям інформації. Людина повинна навчитися орієнтува-

тися в інформаційному потоці. І чим раніш це відбудеться, тим 

ефективнішою буде вона в житті.   

Роль мережі Інтернет у сучасному світі є невід’ємною час-

тиною життя людини. Величезні потоки інформації, висока швид-

кість життєвих процесів і постійне зростання вимог до рівня зага-

льної освіти не дозволяють сучасній людині обходитися без на-

дійних джерел даних, які здатна надати нам всесвітня павутина. 

Сьогодні користувач, не задумуючись, вводить в пошукову строку 

те,що його цікавить, і відразу ж ,отримує запитувані дані. 

Матеріал і результати дослідження. Інформаційні сис-

теми та технології насичують усі сфери сучасного життя, вдоско-

налюються, розвиваються, стають незамінною складовою існу-

вання сьогодення людини. В наш час Інтернет набуває – значення 

життєвого простору. Інтернет дозволяє отримувати та розміщува-

ти інформацію, вільно публікувати свої думки, здійснювати гру-

пове чи індивідуальне спілкування, форуми тощо; через Інтернет 

можливо отримати роботу та платню за неї, здійснити покупку чи 
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перерахувати на певний рахунок гроші, розмістити рекламу, ство-

рити поштову скриню, знаходити потрібну інформацію та інше. В 

багатьох випадках використання Інтернет дозволяє замінити тра-

диційні засоби листування на електронні, які, без сумніву, набага-

то зручніші та швидші. Сукупність усіх сервісів, що надає мережа 

Інтернет, дозволяє використовувати їх в якості потужної бази для 

забезпечення освітніх процесів [3, с. 225]. 

Безпека мережі та інформації у Інтернет. За наявності 

таких позитивних моментів існує низка проблем. Головний чин-

ник цих проблем – це інформаційна безпека, під якою розуміють 

стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому 

забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, 
використання й розвиток в інтересах громадян або комплекс захо-

дів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації особи, 

суспільства і держави від несанкціонованого доступу, викорис-

тання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, 

перевірки запису чи знищення (у цьому значенні частіше викори-

стовують термін «захист інформації»). Інформаційна безпека є 

комплексною та багатовекторною сферою діяльності суб’єктів 

економіки та суспільства, які ґрунтуються на таких принципах: 

законність, баланс інтересів особи, суспільства і держави; ком-

плексність; системність; інтеграція з міжнародними системами 

безпеки; економічна ефективність. Для повноти розуміння інфор-

маційної безпеки нам потрібно розібратись з дуже потрібним для 

нас поняттям «захист інформації» [3, с. 262]. 

Види інформаційної безпеки: 

1) Інформаційна безпека особистості – це захищеність 

психіки й свідомості людини від небезпечних інформаційних 

впливів: маніпулювання свідомістю, дезінформування, спонукан-

ня до образ, самогубства тощо. 

2) Інформаційна безпека держави характеризується мірою 

захищеності держави (суспільства) та стійкості основних сфер 

життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери управлін-

ня, військової справи тощо) відносно небезпечних (дестабілізую-

чих) інформаційних впливів, причому як з упровадження, так і 

добування інформації. Інформаційна безпека держави визначаєть-

ся здатністю нейтралізувати такі впливи. 
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Концепція інформаційної безпеки держави – це системати-

зована сукупність відомостей про інформаційну безпеку держави 

та шляхи її забезпечення. В рамках цієї концепції проводиться 

системна класифікація дестабілізуючих факторів та інформацій-

них загроз безпеці особистості, суспільства, держави; обґрунто-

вуються основні положення з організації забезпечення інформа-

ційної безпеки держави; розробляються пропозиції щодо способів 

і форм забезпечення інформаційної безпеки. 

Один з головних чинників інформаційної безпеки є захист 

інформації – сукупність методів і засобів, що забезпечують ціліс-

ність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу 

на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких 

може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам ін-

формації [3, с. 262]. Захисту підлягає будь-яка документаційна 

інформація, тому що неправомірне використання інформації якої 

може нанести збитків її власнику, користувачу та іншим особам. 

Неправомірний доступ до інформаційних ресурсів може завдати 

шкоди громадянам, організаціям (юридичним особам) та державі, 

а також базі нормативно-технічних документів з ТЗІ встановлює 

ДСТУ 3396.0-96 «Захист інформації. Технічний захист інформа-

ції. Основні положення», визначається також порядок проведення 

робіт з технічного захисту інформації, що встановлює ДСТУ 

3396.1-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. По-

рядок проведення робіт».  

Детальніше розібрати термін «захист інформації» нам до-

поможе «піраміда» організації системи захисту інформації в су-

часних інформаційних технологіях (див. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – «Піраміда» організації системи захисту інформації в  

сучасних інформаційних технологіях. 
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Нормативно-правовий захист інформації являється таким 

собі фундаментом побудови всієї інформаційної безпеки підпри-

ємства, організації, установи. Як відомо, право – це сукупність 

установлених чи санкціонованих державою загальнообов’язкових 

правил поведінки (норм), дотримання яких забезпечується мето-

дами державного впливу. Правовий елемент інформаційного за-

хисту складають законодавчі засоби захисту інформації, які є 

множиною нормативно-правових актів (конвенції, закони, укази, 

постанови, нормативні документи тощо), що діють у певній дер-

жаві і забезпечують юридичну підтримку для розв’язання задач 

захисту інформації. В Україні Основним Законом являється Кон-

ституція [1, с. 30]. 

Для створення правового захисту підприємства, організа-

ції, установи, необхідно організувати юридично закріплені право-

ві взаємовідносини між державою та підприємством, щодо право-

мірності використання інформаційної безпеки, між підприємством 

та персоналом щодо обов’язковості дотримання порядку захисту 

інформаційних ресурсів. 

Організаційний захист інформації – регламентація вироб-

ничої діяльності та взаємовідносин виконавців на нормативно-

правовій основі. 

На даному етапі побудови системи захисту потрібно орга-

нізувати регламентований режим та охорону приміщення в якому 

знаходиться інформація. Провести організаційні роботи із співро-

бітниками, використовувати методи їх аутентифікації та ідентифі-

кації, створити обмеження щодо доступу. Невід’ємною частиною 

є організація роботи з документами та документованою інформа-

цією. Обов’язкове використання технічних заходів, таких як пере-

давачі, приймачі, сканери, відеокамери, шумогенератори та техні-

ка перехоплення. В першу чергу важливим моментом є детальний 

аналіз всіх можливих загроз, а також організація з проведення си-

стематичного контролю. 

Інженерно-технічний захист інформації виступає не-

від’ємною частиною побудови комплексної системи захисту ін-

формації, адже саме він дозволяє попередити несанкціонований 

доступ до інформаційних ресурсів, запобігти витоку інформації 

технічними каналами зв'язку. 
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Основними задачами цієї ланки інформаційної безпеки є: 

попередження проникнення зловмисника до інформації з метою її 

знищення, змінення чи викрадення; захист носіїв інформації від їх 

знищення в результаті різного впливу; запобігання витоку інфор-

мації різними технічними каналами. 

Апаратний захист інформації розуміє під собою наявність 

апаратного забезпечення, яке в певній мірі гарантує ступінь захи-

щеності важливих даних. До апаратних засобів захисту інформації 

відносяться різні електронні, електронно-механічні та електронно-

оптичні прилади. В наш час існує різноманітний спектр таких при-

ладів, але найбільшого використання набули такі: спеціальні регіс-

три для збереження реквізитів захисту: паролів, кодів ідентифіка-

ції, грифів або рівнів секретності; пристрої для вимірювання інди-

відуальних характеристик людини (голоси, відбитки) з метою його 

ідентифікації; схеми переривання передачі інформації в лінії зв'яз-

ку з метою періодичної перевірки адреси видачі даних; пристрої 

для шифрування інформації (криптографічні методи). 

Програмний захист інформації – складає сукупність про-

грамного забезпечення, для ідентифікації користувачів, контролю 

доступу, шифрування інформації, знищення тимчасових файлів, 

тестового контролю системи захисту та інше. Використання про-

грамних засобів захисту інформації має цілий ряд переваг – уні-

версальність, гнучкість, надійність, простота у використанні то 

можливість модифікації. 

Під час розроблення ефективного комплексу інформацій-

ної безпеки та захисту інформації потрібно ставити такі завдання 

(див. рисунок 2): доступність – можливість за прийнятний час 

отримати потрібну інформаційну послугу будь-яким суб’єктом 

виконавчої влади; цілісність – актуальність і несуперечливість 

інформації, її захищеність від руйнування і несанкціонованої змі-

ни; конфіденційність – захист від несанкціонованого ознайомлен-

ня. 

Також для інформаційної безпеки також є головним безпе-

чна мережа – заходи, які захищають інформаційну мережу від не-

санкціонованого доступу, випадкового або навмисного втручання 

в роботу мережі або спроб руйнування її компонентів. 

Безпека інформаційної мережі включає захист даних обла-

днання, програмного забезпечення  і персоналу. Мережева безпе-
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ка складається з положень і політики, прийнятої адміністратором 

мережі, щоб запобігти і контролювати несанкціонований доступ, 

невірне використання, зміни або відмови в комп’ютерній мережі 

та мережі доступних ресурсів. Мережева безпека має дозвіл на 

доступ до даних в мережі, який надається адміністратором мере-

жі. Користувачі вибирають або їм призначаються ID і пароль або 

інші перевірки автентичності інформації, що дозволяє їм здійсни-

ти доступ до інформації і програм у рамках своїх прав [2, C. 38]. 

 

Рисунок 2 – Завдання інформаційної безпеки 

Злочинність у світі Інтернет мережі. Інтернет-мережа 

породила у сучасному світі безліч злочинів. Загальна кількість 

зловживань у комп’ютерних технологіях і розмір завданих збитків 

щогодини зростає. З кожним днем атаки на інформацію стали бу-

денною практикою [4, C. 263]. Повідомлення про атаки “хакерів” і 

комп’ютерні злами заповнили всі засоби масової інформації. З 

масовим впровадженням комп’ютерів у всі сфери діяльності лю-

дини об’єм інформації, що зберігається в електронному вигляді, 

виріс в тисячі разів. І тепер скопіювати за лічений відрізок часу і 

винести носій з файлом, що містить план випуску продукції, наба-

гато простіше, ніж копіювати або переписувати безліч паперів. А з 

появою комп’ютерних мереж навіть відсутність фізичного досту-

пу до комп’ютера перестала бути гарантією збереження інформа-

ції. Тому у сучасному світі дбають про інформаційну безпеку, то 

головним на чолі стоїть забезпечення інформаційної безпеки.     

Забезпечення інформаційної безпеки – це сукупність захо-

дів, призначених для досягнення стану захищеності потреб особи-

стостей, суспільства й держави в інформації. 

Державна система забезпечення інформаційної безпеки 

країни являє собою організаційне об’єднання державних органів, 
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а також сил і засобів інформаційної безпеки, що виконують свої 

функції на основі закону під контролем і захистом судової влади. 

Форми й способи забезпечення інформаційної безпеки 

утворюють інструмент, за допомогою якого сили інформаційної 

безпеки вирішують весь комплекс завдань щодо захисту життєво 

важливих інтересів особистості, суспільства й держави [2, с. 67]. 

Форми забезпечення інформаційної безпеки: інформацій-

ний патронат; інформаційна кооперація; інформаційне протиборс-

тво. 

Отож, для захисту себе від несанкціонованого втручання 

потрібно знати та вміти використовувати необхідні програми за-

хисту такі як: брандмауери (firewall – міжмережевий екран) та 

антивірусні програми. При використанні електронної пошти пот-

рібно: уважніше відкривати підозрілі листи електронної пошти, 

або ж не відкривати їх взагалі; використовувати фільтр спаму 

програми електронної пошти; при запитах в Інтернеті користува-

тися додатковою електронною поштою; не пересилати “ланцюго-

ві” повідомлення електронної пошти. Видаляти їх одразу після 

надходження. В мережі Інтернет потрібно бути дуже обачним та 

закривати сумнівні спливаючі вікна. 

Висновки. Підсумувавши все вище зазначене слід сказати, 

що на даному етапі розвитку інформаційних технологій, існує за-

гроза забезпечення інформаційної безпеки користувачів мережі 

Інтернет. Для реалізації цього комплексного завдання державі не-

обхідно відшукати динамічний баланс між свободою слова, забез-

печенням права на інформацію, ефективним використанням її як 

засобу контролю громадянського суспільства за діями влади, об-

меженням поширення таємної інформації та підтриманням мора-

льного і духовного балансу у суспільстві. Знаходження цього ба-

лансу дозволить як захистити інтереси суспільства і держави, так і 

сприяти реалізації права громадян на отримання всебічної і якіс-

ної інформації. Це завдання передбачає здійснення гнучкої і акти-

вної державної політики у питаннях циркуляції інформації, досту-

пу до неї, діяльності засобів масової інформації, розвитку видав-

ничої справи, освіти і масової культури у сучасному світі. 
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ 

МІКРОКЛІМАТУ В НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ 

І.І. Бездворний, В.П. Волошин. Ме-

тоди та засоби аналізу показників 

мікроклімату в навчальних при-

міщеннях. Використання сучасних 

цифрових пристроїв та елементної 

бази ІТ технологій при аналізі 

показників мікроклімату дозволяє 

спроектувати швидкодіючий вимірю-

вальний комплекс з оперативного 

аналізу і запобігання впливу 

несприятливого впливу аномальних 

чинників мікроклімату і світлових 

параметрів середовищ робочих місць. 

Це дозволить оперативно реагувати на 

відхилення від норми, що, безумовно, 

позначиться на самопочутті студентів 

та їх функціональному стані. 

I. Bezdvorny, V. Voloshyn. Methods 

and tools for analysis of microclimate 

indices in educational classrooms. The 

use of modern digital devices and the IT 

technology base in the analysis of 

microclimate indicators allows to design 

a high-speed measuring complex for the 

operational analysis and prevention of 

the influence of anomalous 

microclimate factors and light 

parameters of workplace environments. 

This will allow us to respond promptly 

to deviations from the norm, which will 

certainly affect the students' state of 

health and their functional state. 

Вступ. Інформатизація освітнього середовища - одна з 

основних тенденцій останніх років. Під час навчального процесу 

цей процес знаходить своє відображення в збільшенні частки 

мультимедійних засобів навчання, комп'ютерних класів та 

лабораторій, появу мережевих і дистанційних засобів комунікації 

зі студентами, у впровадженні електронних методів тестування. 

Все це призводить до зміни підходу до точності (якості) 

вимірювань кліматичних параметрів, швидкості аналізу змін 

мікроклімату на робочих місцях. 
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Матеріал узагальненого досвіду. Мікроклімат 

навчальних і виробничих приміщень – це комплекс показників 

внутрішнього середовища приміщень, який визначається діючими 

на організм людини поєднаннями температури, вологості і 

швидкості руху повітря, а також температури навколишніх 

поверхонь [1]. 

Оцінка якісних показників мікроклімату проводиться на 

основі вимірювань його параметрів на всіх місцях перебування 

студентів та співробітників протягом навчального процесу і 

зіставлення з нормативами згідно [2]. 

Санітарні правила встановлюють гігієнічні вимоги до 

показників мікроклімату робочих місць аудиторій і виробничих 

приміщень з урахуванням інтенсивності енерговитрат працюючих, 

часу виконання роботи, періодів року. Вони містять вимоги до 

методів вимірювання і контролю мікрокліматичних умов 

(параметрів), які можуть бути зафіксовані і статистично оброблені 

в разі використання сучасних мікроконтролерних систем (МП). 

Передачу результатів вимірювань, при необхідності, можна 

здійснювати по комп'ютерним мережам у тому випадку, якщо 

навчальні приміщення будуть забезпечені відповідним набором 

датчиків і Internet каналами зв'язку з адміністраторами приміщень. 

Аналіз існуючих методів та результатів вимірювання 

показників мікроклімату в навчальних приміщеннях проводиться, 

в найпростішому випадку, з використанням аналогових приладів 

(термометр, гігрометр, барометр, люксметр, тощо). Однак, 

останнім часом з'явилися пристрої і методики, що дозволяють 

досить просто автоматизувати даний процес, істотно спростити 

збір і аналіз цих параметрів, при значному зростанні 

оперативності. 

Точність показань, у таких випадках, має істотну 

суб'єктивну складову похибки, яка визначається компетенцією 

особи, що проводить вимірювання.  

Успіхи розвитку електроніки і ІТ – технологій дозволяє 

виключити вплив людського фактору на результат вимірювання, 

при суттєвому зменшенні часу самого вимірювання. Крім цього, 

з'являється можливість автоматизації вимірювального процесу, 
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стикування вимірювального вузла з комп'ютерними базами даних, 

реєстраторами, виконавчими пристроями, і. т. д. 

Система вимірювання параметрів мікроклімату містить у 

собі блок управління датчиків відповідних кліматичних 

параметрів: температури, вологості, атмосферного тиску. 

Рекомендується використовувати найпростішу 

мікроконтролерну систему контролю даними. Прикладом може 

служити застосування типового мікроконтролера виробництва  

фірми Atmel.  

Мікроклімат – стан внутрішнього середовища приміщення, 

який визначається температурою, вологістю, інтенсивністю руху 

повітря і тепловим випромінюванням, тобто сукупністю чинників 

(див. рисунок 1), які визначають тепловий стан людини. 

 

 
Рисунок 1 – Важливі елементи та чинники умов праці 

 

Оптимальні мікрокліматичні умови – це поєднання 

параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному 
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впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового 

стану організму без активізації механізмів терморегуляції. Вони 

забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють 

передумови для високого рівня працездатності. 

Норми температури і відносної вологості повітря в 

приміщеннях навчального закладу. Температура повітря у 

приміщеннях навчального закладу має бути: 

– у класах, навчальних кабінетах, лабораторіях, 

актових залах, аудиторіях — 18-20 °С; 

– у майстернях — 15-17 °С; 

– у спортивних залах — 15-17 °С; 

– у приміщеннях для гурткової роботи — 19-23 °С;  

– у роздягальнях при спортивних залах — 19-23 °С; 

– у бібліотеках, кабінетах адміністрації — 17-21 °С; 

– у туалетах — 17-21 °С; 

– у житлових кімнатах гуртожитку — 18-20 °С; 

– в умивальних кімнатах — 20-23 °С; 

– у душових — не нижче 25 °С; 

– у вестибюлі, гардеробі — 16-19 °С. 

Інформація з датчиків надходить до модулів вводу/виводу 

сигналів, які побудовані на мікроконтролерній системі контролю 

даними. Для обробки інформації зазвичай використовується 

комп'ютер з будь-якою з відомих операційних систем. 

Для підключення мікроконтролера до ПК 

використовується відповідне програмне забезпечення. Для 

реалізації обміну інформації між комп'ютером і мікроконтролером 

існує  дуже багато різних програмних продуктів, але було 

використано систему автоматизованого проектування Proteus 8. 

Воно дозволяє створювати різноманітні програми не тільки для 

збору, а й для обробки, візуалізації вимірюваних параметрів, а 

також для  їх подальшої  обробки. Крім того, ця програма може 

використовуватися при створенні електронних мультимедійних 

засобів навчання як інструмент розробки віртуальних 

лабораторних приладів, а також пристроїв на базі реального 

лабораторного та промислового устаткування [4].  

В якості пристроїв (модулів) перетворення сигналів 

датчиків кліматичних параметрів у зручний для подальшої 
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обробки вид, можливе використання будь-якого типу доступних і 

високопродуктивних мікроконтролерів. Це дозволяє легко 

підтримувати комунікацію з мікроконтролером на основі 

спеціалізованого, для подібних цілей, виробу Arduino [4].  

Arduino, по суті, є електронним конструктором і зручною 

платформою для швидкої розробки пристроїв як для новачків, так і 

професіоналів. Платформа користується величезною популярністю 

в усьому світі завдяки зручності і простоті мови програмування, а 

також відкритій архітектурі і програмному коду[5]. 

Пристрій програмується через USB-вхід ПК без будь-яких 

проміжних або додаткових програматорів. 

Пристрої на базі Arduino можуть отримувати інформацію 

про навколишнє середовище за допомогою різних типів датчиків, 

можуть управляти різними виконавчими пристроями по 

необхідності. 

Програми, написані для Arduino називаються скетчі (англ. 

sketch). Такі програми можуть бути введені в Arduino також через 

послідовний COM-порт.  

Через роз'єм USB до ПК підключається плата Arduino Uno, 

до якої, в свою чергу, - датчики відповідних кліматичних 

параметрів (температура, вологість, атмосферний тиск). За 

наявності відповідних датчиків можливо підключити  та  

оцифрувати й інші важливі показники мікроклімату навчальних 

приміщень: освітленість робочих місць, рівень електромагнітного 

випромінювання, рівень нагріву й  вібрації робочих поверхонь, 

таке інше). 

Під торговою маркою Arduino випускається декілька плат з 

мікроконтролером і плати розширення. Більшість плат з 

мікроконтролером забезпечені мінімально необхідним набором 

обв'язків для нормальної роботи мікроконтролера (стабілізатор 

живлення, кварцовий резонатор, ланцюжки скидання, тощо). 

Наприклад, до складу плати Arduino Uno входять такі компоненти: 

14 цифрових входів/виходів (з них 6 можуть використовуватися в 

якос-ті ШІМ-виходів), 6 аналогових входів, кварцовий резонатор 

на 16 МГц, роз'єм USB, роз'єм живлення, роз'єм для внутрішньо-

схемного програмування (ICSP) і кнопка скидання[5].  
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Для початку роботи з пристроєм достатньо подати 

живлення від AC/DC-адаптера, акумулятора  або підключити його 

до джерела +5В (вхід USB) за допомогою USB-кабелю. 

 

Рисунок 2 – Вигляд плати Arduino Uno з підключеними датчиками 

температури і вологості типу DHT11   

 

 

Рисунок 3 – Функціональна схема підключення  устаткування 

виміру кліматичних параметрів 
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Рисунок 4 – Підключення плати Arduino до ноутбука 

 
Для віддаленого доступу до датчиків системи доцільно 

використовувати технологію 1-Wire – net [10].  

Технологія 1-Wire® була запропонована компанією Dallas 

Semiconductor (нині – Maxim Integrated) для з'єднання між собою 

простих цифрових пристроїв і передбачає дві основні складові: 

шину, до якої підключаються пристрої, і протокол обміну 

фізичного рівня, відповідно з яким на цій шині здійснюється обмін 

інформацією. 

1-Wire-net являє собою інформаційну мережу, що 

використовує одну лінію даних і один поворотний (або земляний) 

провід для здійснення цифрового зв'язку. Для реалізації 

середовища обміну цій мережі можуть бути застосовані доступні 

кабелі, що містять неекрановану виту пару тієї чи іншої категорії, 

у т. ч. навіть звичайний телефонний провід. 

Основою архітектури 1-Wire-мереж, є топологія загальної 

шини, коли кожний з пристроїв підключено безпосередньо до 

єдиної магістралі, без будь-яких каскадних з'єднань або 

розгалужень. При цьому в якості базової використовується 

структура мережі з одним ведучим або майстром і численними 

веденими (т. зв. master і slave).  

Для забезпечення роботи мережі потрібно провідний 

пристрій - master і ведений пристрій – slave. На рисунку 5 показана 

спрощена схема апаратної реалізації інтерфейсу 1-Wire. 
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Рисунок 5 – Апаратна реалізація інтерфейсу 1-Wire 

 
Вивід DQ пристрою являє собою вхід КМОН-логічного 

елемента, який може бути зашунтован (замкнутий на загальний 

провід) польовим транзистором. Опір каналу цього транзистора у 

відкритому стані - близько 100 Ом. Коли транзистор замкнений - є 

невеликий струм витоку (приблизно 5 мкА) на загальний провід. 

В ході розробки інформаційно-вимірювальної системи 

написана програма обробки і представлення інформації (Рисунок 

6).  
 

 

Рисунок 6 – Блокова діаграма, що описує логіку роботи 

розробленого віртуального приладу  
 

На рис. 7 зображено графік залежності температури, що 

надходить від термодатчика в 1-Wire мережі, від часу. У вікні 

зверху відображаються дані, що надійшли від модуля управління і 
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представляють собою значення температури. Підсумкові 

параметри відображення на графіку залежності, а також частота їх 

перерахунку налагоджуються окремо. 
 

 

Рисунок 7 – Графік залежності температури, що надходить від 

термодатчика в 1-Wire мережі, від часу. 

 

Програма може бути змінена на випадок використання 

декількох інших  датчиків. Наприклад, при вимірюванні 

атмосферного тиску, освітленості робочих поверхонь, механічних 

вібрацій, рівня електромагнітного випромінювання. 
 

Висновки. Інформаційні технології продовжують 

відігравати все більш зростаючу роль в процесі обробки 

експериментально одержаних даних. 

Зокрема, прикладом раціонального підходу контролю 

кліматичних параметрів навчальних приміщень може являти 

собою система, яка  запропонована у статті. Вона не вимагає 

спеціальних знань програміста і заснована на використанні 

доступною і інтуїтивно зрозумілим програмним середовищем 

Proteus 8 спільно з апаратної платформи Arduino. 

Для віддаленого доступу до датчиків системи доцільно 

використовувати перевірену часом технічно, технологічно та 

економічно вигідну технологію 1-Wire - net. 
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Підхід до вибору датчиків (блоків) системи контролю 

параметрів мікроклімату навчальних приміщень, з яких 

складається пристрій, здійснюється на основі сучасних та 

ефективних мікроелектронних компонентів з мінімально 

можливими витратами.  

Таким чином, стан параметрів мікроклімату у навчальних 

аудиторіях можливо контролювати автоматизованими методами та 

засобами, з можливістю формування баз даних та передачі їх по 

комп’ютерним каналам зв’язку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШУМУ НА ОРГАНІЗМ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ 
С.О. Заболотна, Т.О. Литвиненко. 

Дослідження впливу шуму на орга-

нізм здобувачів освіти. Розглянуто 

проблему шумового забруднення на-

вчального простору під час занять. 

Проаналізовано вплив на здобувачів 

освіти різного рода шумів. Дано ви-

значення поняттю «шкільний шум» та 

рекомендації щодо зменшення його 

впливу. 

S.O.Zabolotna., T.O.Lytvynenko. Re-

search of a noise impact on students' 

organisms. An issue of educational space 

noise pollution during lectures has been 

studied. An impact of different kinds of 

noises on students has been studied. A 

definition of "school noise" has been giv-

en, and methods of its overcoming in edu-

cational institutions have been found. 

 

Вступ. У сучасному світі в умовах розвитку ІТ-технологій 

шум та електромагнітне випромінювання стали найбільш відчут-

ними формами фізичного (хвильового) забруднення природного 

середовища. Шум є потенційно небезпечним побічним продуктом 

практично всіх складових сучасного життя – будівництва, транс-

порту, відпочинку і т.д. Однак до цього часу більшість населення 

планети не здогадується про небезпеку шумового забруднення та 

його вплив на самопочуття та здоров’я людини вцілому. Це відбу-

вається через те, що проблеми шумового забруднення міського 

середовища були на науковому рівні усвідомлені відносно недавно 

і стали гостро актуальними тільки в останні десятиліття технічного 

прогресу. Метою нашого дослідження було дослідити вплив шу-

мового забруднення навчального середовища під час занять та 

його вплив на здоров’я здобувачів освіти. 

Матеріал узагальненого досвіду. Людина завжди жила у 

світі звуків і шуму. Здатність до сприйняття звуків - одна з найва-

жливіших складових нашого повноцінного спілкування з навколи-

шнім світом. Звукові відчуття дозволяють не тільки отримувати 

естетичну насолоду від прослуховування музики, співу птахів, 
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шелесту листя, а й масу корисної інформації, необхідної нам у по-

всякденному житті. З огляду на вище зазначене, дослідження про-

блеми вплив шуму та звуків на організм людини є актуальним і 

нагальним в умовах стрімкого розвитку науково-технічного про-

гресу. Безладне поєднання різних по силі і частоті звуків носить 

назву шуму. Іншими словами, шум - це гучні звуки, що злилися в 

безладне звучання [7]. 

За І.І. Дедю [3], шум або шумове забруднення (ШЗ) – фор-

ма фізичного забруднення, що проявляється у збільшенні рівня 

надприродного шуму і викликає при короткочасній тривалості 

неспокій, а при тривалій – пошкодження органів або загибель ор-

ганізмів. Нормальний шум навколишнього середовища варіює в 

межах 35–60 дБ. Але до цього фону додаються все нові децибели, 

здебільшого техногенного походження, внаслідок чого рівень шу-

му часто перевищує 100 дБ. 

Понад 100 років тому, німецький вчений Роберт Кох писав, 

що «настане час, коли боротьба з шумом стане настільки ж актуа-

льною, як і боротьба з холерою або чумою» [1].  

Існує величезна кількість різних джерел звуку й шуму. Чу-

тливість нашого вуха дуже велика – діапазон інтенсивностей від 

порога чутності до порога дотику величезний. Мірою чутливості 

органів слуху до сприйняття звукових хвиль даної інтенсивності є 

рівень інтенсивності. 

Кожений день ми піддаємося впливу звукових хвиль різних 

частот. І цей вплив, навіть якщо ми не надаємо йому значення, не 

залишається байдужим для нашого організму. 

Так що ж собою являє звук? У науковій літературі дається 

поняття звуку як механічні коливання частинок в пружних середо-

вищах, що поширюються в формі поздовжніх хвиль, частота яких 

лежить в межах, що сприймаються людським вухом, тобто в сере-

дньому від 16 до 20000 Гц (1 Гц - 1 коливання в секунду) [3].  

В повітрі при температурі 0 градусів С і нормальному ат-

мосферному тиску звук поширюється зі швидкістю 330 м / с, в 

морській воді - близько 1500 м / с, в деяких металах швидкість 

звуку сягає 7000 м / с. Пружні хвилі з частотою менше 16 Гц нази-

вають інфразвуком, а хвилі, частота яких перевищує 20000 Гц, - 

ультразвук. 
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Для всіх живих організмів, в тому числі і людини, звук є 

однією з дій навколишнього середовища. У природі гучні звуки 

рідкісні, шум відносно слабкий і нетривалий. Поєднання звукових 

подразників дає час тваринам і людині, необхідне для оцінки їх 

характеру і формування відповідної реакції. Одні й ті ж звуки тва-

рини і людина сприймають з різною частотою. 

Шум має певну частоту, або спектр, що виражається в гер-

цах, інтенсивність - рівень звукового тиску, вимірюваний в деци-

белах. Цей тиск сприймається не безмежно. Рівень шуму в 20-30 

дБ практично нешкідливий для людини, це природний шумовий 

фон [6]. Шум в 50-60 дБ призводить до підвищення порога слухо-

вої чутливості і до погіршення функціонального стану центральної 

нервової системи, тому допустимий рівень шуму для аудиторних 

приміщень не повинен перевищувати 40 дБ. Допустимий рівень 

шуму в житлових приміщеннях в денний час не повинен переви-

щувати 40 дБ, а в нічний - 30 дБ. 

Довгий час вплив шуму на організм людини спеціально не 

вивчався, хоча вже в давнину знали про його шкоду і, наприклад, в 

античних містах вводилися правила обмеження шуму. Нині вплив 

звуку, шуму на функції організму вивчає ціла галузь науки - аудіо-

логія. В даний час вчені у багатьох країнах світу ведуть різні дос-

лідження з метою з'ясування впливу шуму на здоров'я людини. 

Шум - такий же повільний вбивця, як і хімічне отруєння. 

Група ВООЗ з вивчення впливу шумового забруднення на 

здоров'я людини почала вивчати наслідки впливу шуму на здоров'я 

європейців в 2003 році. Виявилося, що, крім серцевих захворю-

вань, шумове забруднення викликає у 2% жителів Європи небез-

печні порушення сну, а у 15% - інші негативні ефекти. Постійний 

вплив дорожнього шуму є причиною 3% випадків захворювання, 

яке виражається в постійному відчутті шуму у вухах. 

Згідно з нормативами ВООЗ, серцево-судинні захворюван-

ня можуть виникнути, якщо людина по ночах постійно піддається 

впливу шуму гучністю 50 дБ, або вище - такий шум видає вулиця з 

неінтенсивним рухом. Для того, щоб заробити безсоння, досить 

шуму в 42 дБ; щоб просто стати дратівливим - 35 дБ (звук шепо-

ту). 

 Один з найважливіших органів почуттів є слух. Завдяки 

йому ми здатні приймати і аналізувати все різноманіття звуків 
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навколишнього зовнішнього середовища. Слух людини постійно, 

навіть вночі, піддається впливу, бо не володіє ніякими захисними 

пристосуваннями. Послідовність, з якою відбувається втрата слу-

ху, зараз добре вивчена. При високих рівнях шуму слухова чутли-

вість падає вже через 1-2 роки, при середніх - виявляється набагато 

пізніше, через 5 - 10 років, тобто зниження слуху відбувається 

повільно, хвороба розвивається поступово.  

Кожна людина сприймає шум по-різному. Багато що зале-

жить від віку, темпераменту, стану здоров'я, оточуючих умов. 

Шум розсіює увагу людини, істотно впливає на його працездат-

ність і результативність праці. Так, при  шуму в 70 дБ (це невели-

кий рівень шуму) людина, яка виконує операції середньої складно-

сті, допускає в 2 рази більше помилок, ніж при відсутності цього 

шумового фону. Особливо сильно впливає шум на працездатність 

людей, зайнятих розумовою працею. Відчутний шум знижує пра-

цездатність людей розумової праці більш ніж в 1,5 рази, а у зайня-

тих фізичною працею - майже на 1/3.Одним з видів шуму є так 

званий «шкільний шум». Рівень інтенсивності шуму на уроках 

знаходиться переважно в межах від 50 до 80 дБ, з частотою від 500 

до 2000 Гц. Шум до 40 дБ не викликає негативних змін, вони ста-

ють вираженими при впливі шуму в 50 і 60 дБ. Рішення арифмети-

чних прикладів вимагає при шумі в 50 дБ на 15-55%, а в 60 дБ - на 

81-105% більше часу, ніж до впливу шуму. При шумі в 65 дБ у 

школярів відзначено зниження уваги на 12-16%. Рівень шуму по-

над 80-100 дБ сприяючи збільшенню числа помилок в роботі, зни-

жуючи продуктивність праці приблизно на 10 - 15% і одночасно 

значно погіршуючи його якість [9]. 

Як і будь-яка інша установа, наш коледж страждає від шу-

мового забруднення - зовнішнього і внутрішнього, і ще невідомо, 

що завдає більшої шкоди. Від надмірного рівня шуму посилюється 

стан дискомфорту: на перервах, на парах, в зв'язку з великою на-

повнюваністю аудиторій, студентам доводиться напружувати 

слух. Викладачу також доводиться працювати з підвищенням го-

лосу. До кінця навчального дня втомлюються і ті, і інші. Як же 

боротися з цією проблемою? Потрібно пояснити студентам нас-

лідки такого шуму, його вплив на нервову систему. Важливо, щоб 

вони самі усвідомили необхідність дотримання тиші під час уроку 

і на перервах. Звичайно, вимагати абсолютної тиші під час змін 
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нерозумно, але відносного спокою все таки треба добитися. А ось 

відсутність шуму під час уроків - явище вкрай необхідне. Так ви-

кладачу легше працювати, та й самі студенти зможуть краще зосе-

редитися. 

В ході нашої роботи було проведено два опитування - се-

ред викладачів і серед студентів. У них знайшло відображення 

думки і тих, і інших про близькість автодороги, про шум в аудито-

рії і на перервах. 

У таблиці 1 наведено допустимі рівні звуку на територіях 

закладах освіти при різних видах діяльності. 

 

Таблиця 1 – Допустимі рівні звуку на територіях закладів 

освіти 

№ 

з/п 

Вид трудової діяльності, 

робоче місце 

Еквівалентні 

рівні звуку, 

дБ 

2 Класні приміщення, навчальні кабінети, ау-

диторії, читальні зали 
40 

3 Викладання і навчання. Робочі місця програ-

містів, лабораторії для теоретичних робіт. 
50 

4 Робота, яка виконується з акустичними  сиг-

налами, що вимагає постійного слухового 

контролю 

65 

 

Серед студентів і викладачів коледжу було проведено ан-

кетування, за допомогою якого ми спробували виявити вплив шу-

му на організм людини. Для проведення соціологічного опитуван-

ня було розроблено анкету. В анкетуванні взяли участь студенти  

першого курсу (347 чол.) та викладачі (15 чол.). 

1. Поруч з коледжем проходить автодорога. Чи заважає 

шум автомобілів навчальному процесу?  

2. Чи впливає цей шум на Ваше самопочуття протягом дня? 

Якщо так, то як? 

3. Чи відчуваєте Ви дискомфорт через шум студентів на 

парах? 

4. Яка, на Ваш погляд, оптимальна наповнюваність групи, 

при якій на парах Вам буде комфортно? 
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Рисунок 1 – Результати анкетування студентів та співробітників 
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Рисунок 2 – Результати анкетування студентів та співробітників 

стосовно наповнюваності групи для найзручнішої роботи. 

 

Проаналізувавши відповіді студентів та викладачів, ми 

зробила наступні висновки: 

Автломобільна дорога, що проходить поруч з коледжем, 

заважає навчальному процесу, шум машин відволікає і заважає 

зосередитися на парах. 

Шум на  парах погано впливає на самопочуття та рівень за-

своєння матеріалу, – вважає більша частина студентів. 



233 
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2020, вип. № 1(2) 

Special issue: Generalized experience, 2020, ed. № 1(2) 

 

© С.О. Заболотна, Т.О. Литвиненко, 2020, «Бахва» 

Наповнюваність групи - нерідко головний чинник у фор-

муванні рівня шуму на парах, це відображено у відповідях і викла-

дачів, і студентів. 

Висновки. У результаті дослідження впливу шуму та зву-

ків на організм людини ми дійшли висновку, що шум під час на-

вчальних занять негативно впливає на нервову систему, бо від 

надмірного шуму (вище 80 дБ) страждають не тільки органи слуху, 

але й інші органи та системи; порушуються процеси життєдіяльно-

сті; енергетичний обмін, що призводить до передчасного старіння 

організму.  

Отже, шум надає свою руйнівну дію на весь організм лю-

дини. У зв’язку зі зростанням шуму можна уявити стан людей че-

рез 10 років. Тому ця проблема має бути розглянута та мати підт-

римку на державному рівні, інакше наслідки для здоров’я насе-

лення можуть виявитися катастрофічними. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРО-

ЦЕСІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ 

О.Є. Максимова. Використання 

методу проекту в навчальному про-

цесі для підвищення рівня профе-

сійної підготовки студентів. У статті 

висвітлено основні моменти, пов’язані 

з використанням методу проектів під 

час викладання дисципліни 

«Комп’ютерна електроніка». 
 

O.E. Maksimova. Using the project 

method in the educational process to 

improve students' vocational training. 

The article highlights some of the main 

points involved in using the project 

method in teaching Computer Electron-

ics.. 

Вступ. Одним із найуспішніших, найцікавіших і найефек-

тивніших методів навчання студентів є метод проектів, який спря-

мований на підготовку конкурентоспроможного молодого фахівця, 

що володіє готовністю до самоосвіти протягом усього життя.    

Головною метою використання методу проектів у навчаль-

ному процесі є розвиток пізнавальних навичок, умінь самостійно 

конструювати свої знання, вміння діяти в інформаційному просто-

рі, підвищення мотивації навчання через оволодіння певною су-

мою знань для  застосування їх у подальшій професійній діяльнос-

ті.  

Матеріал узагальненого досвіду. Навчальний проект «Пі-

дсилювач низької частоти» (ПНЧ) виконується студентами  

Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного 

політехнічного університету при вивченні дисциплін «Комп'ютер-

на електроніка» та «Лінійні інтегральні схеми».  

При викладанні даних дисциплін виникають певні труднощі, які 

пов'язані з: 
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− достовірністю довідкових даних по транзисторах як 

«вітчизняного» так і зарубіжного виробництва. Різні інтернет-

джерела дають вельми суперечливі дані, а довідники мають досить 

низьку якість зображення вольт - амперних характеристик.   

− проблемою знаходження точки спокою підсилювача на 

вхідний характеристиці біполярного транзистора. Малий діапазон 

вимірювань струму бази майже завжди не дозволяє точно це 

виконати. Для виконання навіть приблизних розрахунків 

необхідно ділянку характеристики збільшувати в масштабі, що 

значно зменшує точність розрахунків.  

Так виникла ідея поєднати в один навчальний проект 

декілька лабораторних робіт, аудиторних занять та самостійних 

робіт студентів.  

Мета навчального проекту:   

- навчальна:  набути навичок в роботі з  програмами 

комп'ютерного схемотехнічного моделювання Electronics 

Workbench та Micro-Cap; освоїти методику розрахунку ПНЧ;  

набути навичок в побудові графіків за допомогою програми 

Microsoft Excel.  

- розвивальна:  розвивати  комунікативні  навички, 

пам’ять, спостережливість, пізнавальні інтереси, творчі здібності, 

логічне мислення;  

- виховна: сформувати інтерес  до навчання; навчати 

співробітництва; формувати навички взаємодії.  

Типологія навчального проекту «Підсилювач низької 

частоти» :  

- за домінуючою у проекті діяльністю - практико-

орієнтований;   

- за предметно-змістовною спрямованістю — монопроект;   

- за характером координації проекту — із відкритою, явною 

координацією;  

- за кількістю учасників проектів - парний;   

- за характером  контактів  - внутрішній;  

- за тривалістю виконання проекту -  середньої тривалості.  

Етапи виконання навчального проекту Проект має такі 

змістовні частини:   
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1. зняття сімейств статичних характеристик транзистора 

за допомогою програми комп'ютерного схемотехнічного 

моделювання Electronics Workbench;   

2. побудова сімейств статичних характеристик 

транзистора за допомогою програми Microsoft Excel ;  

3. розрахунок каскаду попереднього підсилення;   

4. виконання моделювання роботи розрахованого ПНЧ за 

допомогою програми комп'ютерного схемотехнічного 

моделювання Micro-Cap;  

5. розрахунок однотактного вихідного каскаду;   

6. оформлення звіту або презентації проекту.  

Технологія проектного навчання включає 5 етапів.  

1. Підготовчий етап.  Робота над проектом починається з 

того, що члени навчальної групи об’єднуються в мінігрупи. У 

кожній мінігрупі студенти  можуть поділити обов’язки, наприклад, 

один студент задає вхідні данні, інших фіксує результати 

вимірювань, тощо. Мінігрупа отримує завдання на проект, яке 

включає в себе:  

а) тип транзистора з електронної бази програм Electronics 

Workbench та Micro-Cap;  

б) значення напруги живлення ПНЧ;  

в) параметри точки спокою ПНЧ;  

г) параметри вхідного сигналу.  

2. Етап планування. Викладач пояснює більш детально з 

яких саме етапів буде складатись виконання проекту, які етапи 

буде необхідно виконати на заняттях, а які самостійно.  

Змістовні частини навчального проекту 1, 3, 4, 5 

виконуються аудиторно при вивченні відповідної теми. Частини 2 

та 6 виконуються студентами самостійно з координацією 

викладача.  

3. Етап збору матеріалів. Цей етап є самим 

відповідальним. Саме від результатів цього етапу залежить 

кінцевий результат проекту, а саме моделювання ПНЧ та перевірка 

відповідності заданим параметрам. Третій етап виконання 

навчального проекту включає змістовні частини 1, 2, 3.  

При виконанні лабораторної роботи студенти досліджують 

роботу транзистора, який задано проектом в діапазоні параметрів 
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вхідного сигналу, тому графіки, які побудовані за отриманими 

результатами більш коректними і точними.   

При вивченні теми «Підсилювачі низької частоти» під час 

аудиторних занять за цими характеристиками поступово 

виконувалися розрахунки не тільки каскадів попереднього 

посилення, але і вихідних каскадів ПНЧ.  

При виконанні цього етапу викладач координує роботу 

усіх членів мінігрупи.    

4. Етап аналізу. Аналіз отриманих результатів розрахунків 

відбувається під час лабораторної роботи «Моделювання роботи 

ПНЧ за допомогою програми комп'ютерного схемотехнічного 

моделювання Micro-Cap».  Під час лабораторної роботи студенти 

виконують віртуальне налагодження каскаду посилення та 

перевіряють спроможність ПНЧ працювати із заданим вхідним 

сигналом.  

5. Етап подання і оцінювання результатів. При виконанні 

навчального проекту кожний студент може обрати для себе як 

форму звітності так і рівень складності проекту. Звітність може 

бути у вигляді презентації проекту на міні- конференції із 

відповідями на запитання, із демонстрацією лабораторного 

моделювання, або у вигляді паперового звіту з усіма необхідними 

розрахунками, тощо.  

Оцінювання проекту відбувається за 10-бальною шкалою:  

– змістовні частини  1…3   та паперовий звіт  – 6 … 7 балів;  

– змістовні частини  1…4   та паперовий звіт  – 7 … 8 балів;  

– змістовні частини  1…5   та паперовий звіт  – 8 … 9 балів;  

– змістовні частини 1…5 та презентація проекту – 9…10 

балів. 

Метод проекту при викладанні дисципліни «Комп’ютерна 

електроніка» використовується в Херсонському політехнічному 

коледжі з 2013-2014 н.р. 

Після вивчення розділу «Підсилювачі електричних 

сигналів» студентами виконується обов’язкова контрольна робота 

За результатами виконання контрольної роботи можна дійти 

висновку про ефективність використання методу проекту. Якісна 

успішність студентів за результатами контрольної роботи з 2011-

2012 н.р. наведена на рисунку1. 
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Рисунок 1 –- Якісна успішність студентів за результатами 

контрольної роботи «Підсилювачі» 

 

Висновки. Метод проектів – це методика, котру можна 

характеризувати як  комплексний метод навчання, що дає 

можливість студенту виявити самостійність у плануванні, 

організації та контролі своєї навчальнопізнавальної діяльності.  

Проведений аналіз результатів навчання студентів підтвердив 

гіпотезу про позитивний вплив використання проектних методів в 

навчальному процесі на підвищення рівня професійної підготовки 

студентів 
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ВПЛИВ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА 

ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

О.В. Ботвинюк. Вплив навичок 

критичного мислення на 

формування знань студентів 

технічних спеціальностей. У статті 

розглянуто особливості застосування 

технології розвитку критичного 

мислення  під час вивчення 

гуманітарних дисциплін. Представлено 

практичні завдання, які сприятимуть 

формуванню інноваційної особистості.       

O.V.Botvynyuk.The influence of critical 

thinking skills on the formation of 

students of technical specialties.The 

article deals with the peculiarities of the 

application of the technology of 

development of critical thinking in the 

study of humanities. Practical tasks that 

will contribute to the formation of an 

innovative personality are presented 

 

Вступ. Нині головним завданням вищої освіти  є розкриття 

здібностей кожного здобувача освіти, виховання особистості, 

готової до життя у високотехнологічному, конкурентному світі. 

Сучасному суспільству, а значить, і сучасній освіті, необхідна 

вільна, творча особистість, що володіє певними якостями 

мислення. Свобода мислення має на увазі критичну її 

спрямованість, орієнтовану на творчу і конструктивну діяльність, 

тому якісною характеристикою мислення вільної особистості є 

критичне мислення [1]. В основу підготовки майбутніх фахівців 

технічних спеціальностей  покладені головні ідеї, які відображені в 

Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), 

Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту».  

mailto:ok.botwinuk@%20%20%20ukr.net
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Тому великого значення набуває підвищення ефективності 

навчання й якості знань, формування життєвої та професійної 

компетентності сучасної молоді, засобами інноваційних 

технологій і активних методів навчання, до яких належить і 

технологія розвитку критичного мислення. Адже педагогічний 

процес у вищому навчальному закладі повинен мати ефект 

чотирьох «К», тобто комунікації, кооперації, креативності  і 

критичному мисленню, яке сприяє формуванню мовної, 

мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної, літературознавчої, 

компаративної, загальнокультур-ної компетентностей. 

      Матеріал і результати дослідження. Проблема 

розвитку критичного мислення було об’єктом підвищеної 

дослідницької уваги як вітчизняних, так і зарубіжних учених. 

Певний внесок у цю проблему зробили видатні вчені Б.Блум, 

Д.Брунер, М.Верти, Л.Виготський, Дж.Дьюї, Р.Маєр, Ж.Піаже, 

В.Сухомлинський, П.Фрайре, А.Фішер та ін. У витоків цього 

напряму навчання стояли В.Сміт, Д.Стіл, С.Волтер, Д.Халперн, 

К.Хобарт та ін. 

Проблема розвитку критичного мислення студентів 

розглядається у працях таких дослідників, як Т.С.Воропай, 

О.Коржуєв, К.Корсак, Л.Киянко-Романюк, Т.Олійник, Ю.Стежко, 

А.Тягло, М. Шеремет та ін. Разом з тим, достатньо не розкрито 

можливості технології розвитку критичного мислення, її 

психолого-педаго-гічний потенціал щодо інтенсифікації 

підготовки майбутніх фахівців [2]. 

Більшість учених погоджується із думкою, що критичне 

мислення – це  особливий тип мислення людини, спрямований на 

самостійне розв’язання нею конкретної життєвої чи пізнавальної 

проблеми через її всебічний розгляд на основі різних джерел 

інформації, визначення шляхів розв’язання  цієї проблеми, їх 

оцінювання й обѓрунтований вибір  одного з них з постійною 

рефлексією й корекцією власної мисленнєвої дільності [3]. З 

такого визначення виникає мета критичного мислення - навчити 

такому сприйняттю навчального матеріалу, у процесі якого 

інформація, що дістає студент, розумілася би, сприймалася би з 

власним досвідом, і на її ґрунті формувалося би власне аналітичне 

судження. 
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    Тому студент у процесі застосування технології розвитку 

критичного мислення повинен навчитися: 

1.  Виробляти вміння працювати з інформацією, 

знаходити її, аналізувати, використовувати потрібну інформацію, а 

не просто її запам’ятати; 

2. бути здатним критично мислити, розв’язувати 

проблеми тощо; 

3.  бути посередником у вирішенні міжособистісних 

та інших конфліктів; 

4.  навчитися думати позитивно й активно[2]. 

Модель заняття, згідно з  методичною структурою розвитку 

критичного мислення складається з трьох етапів (фаз). 

Перший етап  - «Виклик» («ревокація»). Її ціль – 

формування особистого інтересу для отримання інформації. 

Студенти,  а саме першокурсники, мають подумати та розповісти 

іншим (за допомогою індивідуальної, парної, групової роботи,  

спільних прогнозувань. Озвучування проблемних питань тощо) 

про те, що вони знають з обраної теми для обговорення – так 

отримані раніше знання усвідом-люються і стають базою для 

засвоєння нових. Завдання  педагога  полягає в тому, щоб 

викликати зацікавлення в студентів, прагнення до пізнавальних 

дій. 

Другий етап - «Осмислення». Студенти безпосередньо 

знайомляться з новою інформацією через лекції, критичні статті, 

перегляд фільму, опрацювання тексту тощо.  На цьому етапі 

відбувається розвиток творчого критичного мислення, навичок 

самостійної роботи, пошукової  діяльності з  подальшим груповим 

обговоренням, аналізом та закріпленням. 

Третій етап – «Рефлексія». Здобувачі освіти мають 

розмірковувати;  обдумати те, що вони дізналися та як включили 

нові знання в свої уявлення; обговорити, як це змінило їхні думки, 

бачення, поведінку тощо[4]. 

Під час вивчення гуманітарних дисциплін  за методикою 

розвитку критичного мислення  першокурсники повинні пройти  

через всі три стадії в опануванні матеріалом, оскільки кожна з них 

відбиває  поетапно процес сприйняття, осмислення  і застосу-

вання. Тому   на заняттях застосовую  методи та прийоми 
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зазначеної технології, які допомагають  підвищити мотивацію 

студентів, раціональніше побудувати процес навчання, яке 

засноване  на суб’єкт-суб’єктних відносинах; багатосторонній 

комунікації, конструюванні знань студентів, використанні 

самооцінки, зворотного зв’язку, а також постійній активності  й 

зацікавленості студента. Перевагами також є те, що у роботі 

задіяні всі студенти, які вчаться працювати у маленьких групах, 

парах; формується доброзичливе ставлення до опонента; кожен 

має можливість пропонувати свою думку; створюється «ситуація 

успіху»; за короткий час засвоюється багато нового матеріалу; 

формується вміння аргументувати свою думку. 

Під час викладання матеріалу використовую такі методи і 

прийоми критичного мислення: 

     1. «Асоціативний кущ». Мета: активізувати знання 

студентів з означеної теми та виявити складні питання. Для цього 

першокурсникам необхідно записати  в центрі дошки ключове 

слово або фразу. Навколо центрального запису прописати слова, 

фрази, які спадають на думку. Проаналізувати кожен запис і 

поставити знаки питання біля тих тверджень, в яких вони не 

впевнені.  Треба відмітити умовними позначками (« + ») ті 

елементи, які не потребують додаткової підготовки, збору 

інформації. Наприклад, під час вивчення твору В.Стефаника 

«Камінний хрест» студентам необхідно підготувати матеріал  з 

історії  про еміграцію галицьких селян напр.ХІХ – поч.ХХ ст. 

(див.рисунок 1).  

    

 

 
Рисунок 1   - В.Стефаник «Камінний хрест» 

 

В.Стефаник «Камінний хрест» 
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    Також опрацювати літературознавчі джерела, щоб 

дізнатися чому В.Стефаника називали письмеником «мужицької 

розпуки». Пояснити, що  вміння спостерігати і глибоко 

переживати бачене й почуте надало новелам письменника того 

болю, що гримів, як музика Бетховена. А уривчаста, нервова фраза 

зближує його творчість з експресіонізмом образи: горб (символ 

виснажливої селянської праці; тяжкої долі селянина; безталанності 

на батьківщині); п’яний танець Івана й Катерини (символ смерті, 

прощання-смерті з рідною землею); камінний хрест на глиняному 

горбі (пам’ятник  родині Дідуха, усім емігрантам; символ терпіння 

й титанічної марної праці; символ могили для людини, заживо 

похованої тяжким життям; символ страдницької долі народу-

трудівника); тужлива пісня про осіннє листя (символ туги, жалю, 

нещасливої долі); прізвище Дідух (символ духа (дід+дух), символ 

снопа жита-життя на Різдво). Автор назвав твір студією, тобто 

художнім дослідженням душі головного героя. 

 

 
 

Рисунок 2   - Еволюція Чіпки Варениченка від 

правдошукацтва до розбійництва 
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2. «Дерево рішень». Мета:  вчити розглядати всі можливі 

варіанти розв’язання проблеми, її причин та наслідків, переваги та 

недоліки обраних стратегій; розвивати здатність використовувати 

схеми в роботі з інформацією. Викладач  знайомить студентів з 

базовою інформацією та формулює проблему, яка не має 

очевидного рішення. Студенти об’єднуються в малі групи. 

Учасники намагаються знайти якомога більше варіантів 

розв’язання проблеми і аргументувати кожне рішення. Результати 

роботи записуються в таблицю чи схему, обговорюють і 

приймається остаточне рішення (див. рисунок 2). 

3. «Дошка запитань». Мета полягає в тому, щоб студенти 

могли записати будь-які свої запитання, що виникають у них, коли 

вони беруть участь в обговоренні, читають щось самостійно за 

власним вибором чи дорученням вчителя, виконують інші 

завдання. Записується все на великому аркуші паперу на видному 

місці в аудиторії. Складений перелік запитань може стати 

матеріалом на занятті узагальнення й систематизації знань. 

Наприклад, під час вивчення твору І.Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я» студенти висловлювали такі запитання: 

1. Хто був прототипом родини Кайдашів із твору? 

2. Що  у творі стало символом родинних чвар, сварливості? 

3. Чи правильно вчинила Мотря, виколовши око свекрусі за 

постійні знущання? 

4. А якби Лаврінові трапилася така жінка, як Мотря, яким би 

було їхнє життя? 

5. А якби Карпові трапилася така жінка, як Мелашка, якими  

були б їхні взаємовідносини? 

6. Якою була б сім’я  Кайдашів, якби справжнім головою 

родини був Омелько, а не Маруся? 

7. Чи заслужив Омелько таку  старість? 

8.  Чи могла Маруся бути хорошою свекрухою? 

9. Чому Мелашка тікає до Києва? Захотілося столичного 

життя? 

10. Чому Мелашка тікає до Києва? Захотілося столичного 

життя? 

11. Чому Мотря постійно затіває суперечки? Яка їй із цього 

вигода? 
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12. Чи соромився Лаврін того, що Мелашка із бідної родини? 

13.  Звідки Маруся набралася того «панства»? 

14. Чому Омелько був таким слабкодухим чи то Маруся була 

занадто владною? 

15. Якби  Маруся жила в наш час – чи посідала би вона 

певну керуючу посаду? 

16. Якби  Маруся жила в наш час – чи була б вона 

турботливою бабусею  і водила би своїх онуків на різні гуртки? 

17. Якби перенести ситуацію із горбом у наш час , то через 

що могла би виникнути суперечка? 

18. Чи могла би Мотря бути слухняною невісткою? 

19. Чому сини так погано ставилися до своїх батьків? 

20.  Чи була смерть   Омелька закономірною? 

   

 
Рисунок 3 – Життєвий і творчий шлях Лесі Українки 
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 4. «Кластер». Мета: формувати вміння узагальнювати й 

схематизувати інформацію.Схема-кластер складається наступним 

чином. В центрі дошки  треба розмістити  опорне, ключове слово. 

Навколо нього записуються слова, фрази, асоціації, які 

розкривають тему. Студенти озвучують все, що знають методом 

«мозкового штурму». Вся інформація класифікується, групується 

та оформлюється схематично.  

 5. «Атака на викладача». Мета: зацікавити студентів 

вивченням нового матеріалу, після якого викладач оголошує 

студентам, що зараз вони поміняються місцями— останні будуть 

ставити питання, а педагог відповідати на них. Висувається 

умова— викладач буде відповідати тільки на цікаві запитання. 

Саме вона і стимулює студентів складати запитання проблемного 

характеру. 

6.  «Кошик ідей». Мета: зацікавити студентів новою темою, 

активізувати пізнавальний інтерес. Вправа проводиться в малих 

групах. Викладач озвучує тему заняття і запитує студентів, що 

вони знають з даної теми. Кожен із них записує все, що пригадає 

(1 – 2 хвилини). Вони обмінюються інформацією в своїх групах. 

Кожна група називає один факт, який записується на окремих 

аркушах доти, допоки не озвучать всі ідеї, навіть помилкові. Ці 

аркуші складаються в кошик. Наприкінці пари  відбувається аналіз 

фактів і додаються нові. 

На одному із занять  студентам було запропоновано 

пригадати почуту інформацію щодо сучасного стану української 

мови. Ці відомості  повинні були мати конфліктний або 

дискусійний характер. Потрібно  було зібрати  всі факти, які 

стосуються визначеного питання та дібрати аргументи для 

підтвердження або спростування тверджень. Темою студенти 

обрали  «Прийняття нового українського правопису. «ЗА» і 

«ПРОТИ». Відповіді: 

1. Незрозумілість та двоякість деяких положень. 

2. У деяких положеннях проекту нового правопису мовна 

практика перемогла усталені правила, а в інших ні. 

3. Необхідно врегулювати  використання певних великих і 

малих літер у написанні власних та загальних назв. 

4. Правопис потребував  реформи дуже давно. 
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5. «Український правопис, як правопис і будь-якої іншої 

мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш 

поширені або спірні орфографічні положення». 

6. «И» на початку слова - це, власне, компроміс із 

правописом 1928 року, який передбачав вживання літери «и» на 

початку слів. У проекті нового правопису надається перевага 

літері «і», однак перед приголосними «н» та «р» можна вживати 

два варіанти написання: «індик» та «индик», «ирій» та «вирій», 

«ірод» та «ирод» тощо. 

7. Найбільші суперечки викликали зміни у написанні 

складних слів. 

8. Недоречною є зміна написання частки пів-, напів-.  

9. Деякі питомо українські риси у проекті правопису все ж 

не відображені.  

7. «Театр». Мета: формувати здатність до осмислення події, 

явища, образу через активізацію власних почуттів. Студентам 

пропонується, організувавшись в малі групи, інсценувати 

найцікавіші фрагменти теми, яка вивчається. Міні-вистава 

розігрується в довільній формі. Першокурсники самостійно 

визначають на чому поставити акцент, як вирішити заявлений 

конфлікт, які висновки зробити. 

Міні –спектакль «Зустріч Мавки і Лукаша» (за драмою-

феєрією Лесі Українки «Лісова пісня») 

Мавка: І як ти можеш мені з’являтися на очі після того, як 

використав мене? 

Лукаш:  Не моя провина в тому, то мати винна. Вона 

змусила мене взяти тебе доглядати наше господарство? 

Мавка: Чому ти не відповідаєш за свої вчинки? Моє життя 

належало тобі. 

Лукаш: Моя душа прагнула до тебе, та розум і синівський 

обов’язок  змусили мене зробити те, чого не хотів. 

Мавка: Ти доросла людина! 

Лукаш: Але мати… 

Мавка: Я довірилася тобі. 

Лукаш:Пробач мене . 

Мавка: Не знаю чи зможу. 

Лукаш: Я усвідомлюю свою помилку. 
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Мавка: Цього замало. 

Лукаш: Я буду просити пробачення не лише  у тебе, а й у 

всієї лісової родини. 

Мавка: ??? 

Лукаш:  Я завинив перед усіма. 

Мавка: Та я ж захищала тебе перед ними. Як я буду 

поважати себе після цього? 

Лукаш: Я дуже хочу отримати твоє пробачення. І зроблю усе 

для цього. Навіть змушу матір прийняти мій вибір. 

Мавка: Ти не зміг своєю душею до мене дорівнятися і не 

знаю чи зможеш… 

Висновки. Таким чином, впровадження технології розвитку 

критичного мислення під час викладання гуманітарних дисциплін 

дозволяє студентам технічних спеціальностей набуті знання 

використовувати шляхом трансформації на інших заняттях; 

підвищує їхню допитливість; зростає  потреба в нових 

досягненнях (постійна участь у творчих конкурсах, організованих 

Малою академією наук України),  комунікативна і організаторська 

спрямованість, розвиваються творчі здібності.  
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ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ФАХО-

ВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ  

ВОЛЕЙБОЛОМ 

С.А. Коцегубов, М.С. Акуленко, 

А.В. Рибкін, М.М. Береговий. Техні-

ко-тактична підготовка здобувачів 

фахової перед вищої освіти під час 

занять волейболом. Проаналізовано 

загальні основи технічної та тактичної 

підготовки; охарактеризовано поняття 

потреби технічної підготовки під час 

занять волейболом; відображено зна-

чення видів підготовки. 

S. Kotsegubov, M. Akulenko, 

A. Rybkin, M. Beregovyi. Techno-

tactical preparation of professional 

pre - college students during 

volleyball. General basics of technical 

and tactical training are analyzed; the 

concept of the need for technical training 

during volleyball is characterized; The 

value of types of training is reflected. 

 
 

Вступ Волейбол – популярна гра багатьох країн світу. У 

нашій країні являється одним з – масових i доступних видів спор-

ту. Без наполегливої i систематичної навчальна - тренувальної ро-

боти досягти високих спортивних результатів у сучасному волей-

болі неможливо. Процес підготовки передбачає систему педагогі-

чного впливу на формування особистості дитини та її фізичне ви-

ховання. Тому до навчально-тренувального процесу ставляться 

високі вимоги, що не обмежуються підготовкою спортсменів. По-

ряд з фізичним розвитком i спортивним вдосконаленням необхідно 

удосконалювати і техніко – тактичну підготовку, що включає ком-
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плекс прийомів, за допомогою яких ведеться гра. Техніка гри має 

такі елементи: вихідні положення, подачі, передачі, нападаючі 

удари і блокування. 

Єдність технічної та тактичної підготовки досягається вдо-

сконаленням техніки прийому в рамках тактичних дій і багатора-

зового виконання тактичних дій з підвищенням інтенсивності, що 

допомагає у вдосконаленні техніки. 

Матеріал узагальненого досвіду. Ефект інтеграцій техні-

чної та тактичної підготовки досягається під дією трьох вправ: пе-

рший – виконання прийомів гри в рамках тактичних дій; другий – 

поступовість виконання різних тактичних дій; третій – переклю-

чення в тактичних діях різного характеру. Для всіх типів вправ 

характерна тривалість їх виконання. 

Переключення у виконанні прийомів нападу – захисту: пе-

редача – прийом, подача – прийом, нападаючий удар – блокуван-

ня. 

При зміні гравців передньої і задньої лінії гравець задньої 

лінії виходить вперед раніше. В момент подачі гравці передньої 

лінії відступають назад. Таким чином гравці задньої лінії знахо-

дяться попереду. Такий варіант зміни місць потребує від всіх грав-

ців особливої уважності, технічного прийому м’яча після подачі, 

тому, що їх залишилося практично четверо. Отже, аналіз літерату-

рних джерел довів, що на різних етапах тренування волейболістів 

поряд з іншими якостями, техніко-тактична підготовка є однією з 

основних. 

Підготовча фаза включає в себе вихідне положення, голов-

ною задачею якого є підготовка до прийому м’яча. В підготовчій 

частині все направлене для створення найкращих умов на вирі-

шення ігрового завдання. 

В основній фазі всі дії направлені на прийом м’яча. В за-

ключній фазі завершується виконання технічного прийому. 

Класифікація техніки гри у волейбол включає пересування, 

вихідне положення, передача м’яча, прийоми подачі, прийом пе-

редачі, подачі, атакуючі удари і блокування. Техніка гри за своєю 

характеристикою поділяється на: техніку гри в захисті та техніку 

гри в нападі [1, 2]. 

Особливе місце в техніці гри займають стійки і переміщен-

ня. Кожен, учень який щойно почав займатися волейболом, якось 
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рухається по майданчику. Але не кожен гравець уміє швидко і 

правильно зайняти вихідне положення, яке гарантує чітке вико-

нання прийому. 

Техніці переміщення потрібно навчати поступово, вироб-

ляючи у волейболіста здатність добре рухатися. Не слід путати 

вміння добре рухатися з метушнею, коли гравець без цілі рухаєть-

ся по майданчику. Дії гравця на майданчику повинні бути проду-

мані. 

У волейболі гравець не може затримувати м’яч або відби-

вати його невстановленими правилами. Всі дії виконуються корот-

кочасними торканнями м’яча. Це ставить винятково високі вимоги 

до готовності та своєчасного пересування по майданчику, викону-

ючи той чи інший ігровий прийом. 

З цією метою гравець приймає стійку, яка відрізняється ха-

рактером наступних дій. Для виконання нападаючого удару або 

блокування вона – висока, для прийому подачі – середня, для при-

йому м’яча від атакуючого удару – низька. Слід зазначити також 

те, що на положення ЗЦТ(загальний центр тяги) впливає також 

зріст гравця та його координаційні здібності. 

Основним завданням при прийомах із стійок – мати макси-

мальну готовність до переміщення. Це можливо лише в тому ви-

падку, коли гравець приймає положення, при якому йому легко 

розпочати рух. Для прийняття оптимальної стійки необхідно від-

носно невелика площа опори і незначне згинання ніг у колінах. 

Вона дозволяє на початку руху виконати відштовхування ногою 

від опори, швидко вивести ЗЦТ за межі площі опори і швидко без 

всяких зусиль почати рух в будь-якому напрямі [3, 4]. 

Щоб своєчасно й ефективно діяти проти суперників на 

майданчику, гравці набувають оптимального положення – ігрової 

стійки. Для виконання ігрової стійки тулуб нахилений трохи впе-

ред, ноги на ширині плечей і зігнуті у колінних суглобах, руки зіг-

нуті в ліктьових суглобах на рівні поясу. Щоб гравець був у най-

кращому положенні готовності рекомендується прийняти так зва-

ну динамічну стійку, переступаючи з ноги на ногу [5, 6].  

Гравцям доводиться часто застосовувати такі переміщення: 

кроком, стрибком, бігом. Пересування кроком та бігом характери-

зується м’якістю (відсутності коливань ЗЦТ), яке досягається не-

повним вирівнюванням у колінних суглобах. Приставні кроки ви-
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користовуються на невеликі відстані при блокуванні або при при-

йомі м’яча, який летить в сторону від волейболіста. Рух завжди 

починають ногою, яка знаходиться ближче до потрібного напрям-

ку. Подвійний крок використовується у тих випадках, коли гра-

вець не встигає до м’яча. При цьому вага тіла переноситься на но-

гу, яка стоїть попереду, потім на її носок та виноситься за межі 

площі опори тіла. Гравцеві доводиться часто застосовувати такі 

різновиди переміщення: кроком, стрибком, бігом [7].  

Основними завданнями тактичної підготовки волейболістів 

є: 

1. Розвиток психофізіологічних здібностей і фізичних яко-

стей. 

2. Придбання тактичних знань (загальні основи теорії так-

тики волейболу, аналіз тактичних дій, основи взаємодії 2-х, 3-х, 4-

х гравців, тактика найсильніших спортсменів і команд ). 

3. Вдосконалення тактичного вміння з урахуванням ігро-

вих функцій волейболістів. 

4. Вивчення вживаних ігрових систем у захисті і нападі та 

їх варіантів. 

Висновки. Аналізуючи дане питання, можна зробити ви-

сновок, що результат залежить не тільки від рівня розвитку фізич-

них якостей і здібностей, специфічних для гри у волейбол, але й 

від оволодінням здобувачами освіти техніко-тактичних навичок та 

вмінь. Чим вищий рівень розвитку спеціальних якостей і здібнос-

тей, тим швидше можна оволодіти основами техніки і тактики гри. 

На сучасному високому рівні розвитку гри у волейбол виконання 

необхідних тактичних дій можливе в умовах досконалого володін-

ня технікою гри. За час існування волейболу було доведено, що 

бездоганна техніка або тактика одного гравця не може зрівнятися з 

техніко-тактичними діями команди.  

На різних етапах тренування волейболістів поряд з іншими 

якостями, техніко-тактична підготовка є однією з основних. Для 

ігрової діяльності у волейболі характерними є швидко змінюючи 

умови боротьби на майданчику, що знаходяться під невпинним 

контролем суперника, який в свою чергу намагається зруйнувати 

захист опонентів, а в нападі нав’язати свій план гри і здобути пе-

ремогу. Кожен гравець має враховувати розташування гравців на 

майданчику. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ  ПИСЬМОВОЇ  

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

А.С.Савчук. Методика формування  

письмовій комунікативної компете-

нції іноземної мови у здобувачів осві-

ти. У даній статті розглядаються деякі 

форми, види і прийоми завдань з розви-

тку умінь і навичок письма іноземною 

мовою. У цій роботі наведені приклади 

видів письма в навчанні англійської 

мови, такі як: контрольне письмо, пи-

сьмо, що направляється і вільне пись-

мо. 

A. Savchuk. Methods of formation of 

written communicative competence of a 

foreign language for students. This article 

discusses some forms, types, and tech-

niques of writing skills in a foreign lan-

guage. This paper provides examples of 

types of writing in English language learn-

ing, such as: control and free writing. 

 

Вступ Письмова мовленнєва діяльність – це цілеспрямова-

не і творче проявлення думки в письмовому слові, а писемна мова 

– спосіб формування і формулювання думки за допомогою пись-

мових мовленнєвих знаків. Письмові вміння студентів нерідко 

значно відстають від рівня навченості інших видів мовленнєвої 

діяльності. 

Уміння писати англійською мовою набуває все більшого 

значення з ряду причин. В даний час з'явилася можливість подо-

рожувати, працювати в іноземних фірмах, брати участь в міжнаро-

дних конференціях і програмах обміну, спілкуватися через Інтер-

нет. Все це передбачає вміння заповнювати анкети і декларації, 

вести ділову переписку, складати резюме, писати есе та доповіді.  

Іншими словами, необхідно вміти висловлювати думки і 

ідеї в письмовій формі, володіючи основами композиції, знаючи 

стильові особливості і дотримуючись певних правил організації 

письмового тексту. 
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Матеріал узагальненого досвіду. Часто виконання різного 

роду «механічних» завдань перетворюється для студентів в рути-

ну. І ще не долучившись до процесу письмового самовираження, 

вони втрачають інтерес до подібного роду діяльності. В результаті, 

письмові вміння значно відстають від рівня навченості інших ви-

дів мовленнєвої діяльності. Для зміни подібної ситуації виклада-

чами англійської мови в закладах фахової передвищої освіти ве-

деться безперервна робота по перетворенню процесу виконання 

письмових завдань з рутини в творчість.  

Метою навчання писемного мовлення стають формування 

в здобувачів освіти письмової комунікативної компетенції, яка 

включає володіння письмовими знаками, змістом і формою пись-

мового творення мови [1, c.39]. 

Завдання, які ми намагаємося вирішити для досягнення цієї 

мети, включають: 

 формування у студентів необхідних графічних автома-

тизмів,  

 утворення мовленнєвих навичок і умінь формулювати 

думку відповідно до письмових стилів,  

 розширення знань і кругозору,  

 формування автентичних уявлень про предметний зміст, 

мовленнєвий стиль та графічні форми письмового тексту. 

Під час викладання іноземної мови відпрацьовуються три 

основних види письмової мовленнєвої діяльності: 

 

1. Контрольоване письмо (Controlled writing): 

 написання букв; 

 написання слів; 

 складання речень (або переписування, копіювання текс-

тів). 

2. Письмо, що направляється (Directed or Guided writing). 

 Письмова робота виконується відповідно до певних за-

вданнь. 

 3. Вільне письмо (Free writing). 

 Хотілося б навести декілька прикладів завдань і вправ, які 

ми виконуємо зі студентами, працюючи над усіма трьома видами 

письма. 

 Controlled Writing (Контрольоване письмо). 
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 1. Гра в «Bingo!» На літери, прийменники, форми дієслів. 

 2. Складання слів із заданих букв. 

 3. Розшифровка слів по заданому шифру. 

 4. Розстановка слів речення по порядку. 

 5. Розташування шматків тексту відповідно до зображень 

(або навпаки). 

 У вправах 2-5 результат обов'язково слід записати в зошит. 

 Guided or Directed Writing (лист, що надсилається). 

 Великою популярністю у нас користуються всякого роду 

проекти. Після деяких вивчених тем (а іноді і в процесі), наші учні 

виготовляють різні таблиці, газети, діаграми, наприклад: 

 • Складання кросвордів на повторення тем: «School life», 

«Animals», «Places of interest in London», «Fashion». 

Виконання такого роду завдань формує в учнів уміння вибрати те, 

що необхідно особливо запам'ятати або проілюструвати таблицею, 

діаграмою і т.п. Надалі ця навичка дуже знадобиться для складан-

ня тез виступів або написання планів творів[4, c. 43]. 

 Вже на початковому етапі навчання, поряд з традиційними 

завданнями (диктанти, підстановочні вправи, заповнення пропус-

ків), викладачами коледжу часто використовуються вправи, що 

мають вихід в реальне життя: 

 заповнення анкет; 

 особистих карток; 

 запрошення на свята своїх друзів; 

 оформлення автобіографічних відомостей; 

 вираження подяки і т.д. 

 Подібні завдання, поряд з попередніми, вносять в процес 

навчання письма елемент творчості. 

 

 2. Класифікація об'єктів або предметів (Word-webs). 

 Ці завдання сприяють розвитку логічного мислення, здат-

ності узагальнення. Дуже корисними дані вправи можуть бути на 

етапі відпрацювання слів на задану тему[4, c.44]. 

 

 3. Керовані поетичні вправи. 

 Розвитку творчого мислення іноземною мовою сприяє 

створення невеликих віршів за заданою схемою або зміна раніше 

вивчених віршів з використанням активного вокабуляра. Прикла-
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дом керованої поетичної вправи може служити так зване cinquian 

poem – вірш, що складається з п'яти рядків, в кожній з яких сфор-

мульовано завдання: 

 Line 1. State a subject in one word (a noun). 

 Line 2. Describe the subject in two words (Adverb + Adjective 

or two Adjectives). 

 Line 3. Describe an action about the subject in three verbs or 

1sentence (3 words). 

 Line 4. Express an emotion about the subject in four words.  

 Line 5. Restate the subject in another single word. 

 

 Sentence/Paragraph Manipulation  
 In this exercise the students are given a piece of writing and 

then asked to change (manipulate) it using specific instructions. By ask-

ing students to change the number of characters, the tense of the piece 

of writing, the point of view, questions to statements, words, clauses, or 

combine sentences they can review and enforce grammatical structure 

and other basic tools. 
Yesterday  

By: The Beatles  

Yesterday all my troubles seemed so far away  

Now it looks as though they’re here to stay  

Oh I believe in yesterday  

Suddenly, I’m not half the man I used to be  

There’s a shadow hanging over me  

Oh yesterday came suddenly  

Why she had to go I don’t know, she wouldn’t say  

I said something wrong, now I long for yesterday  

Yesterday love was such an easy game to play  

Now I need a place to hide away  

Oh I believe in yesterday 

 Activities:  

 

 I. Change “Yesterday” into “Today” and modify the verbs ac-

cordingly  

 2. Change “Today” into “Tomorrow” and change the verbs ac-

cordingly  
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 3. Discuss the changes in mood when these changes are made 

(i.e. if tomorrow all my troubles will seem so far away, the mood turns 

from pessimism into optimism)  

 4. Change the song from a melancholy one into a happy — an-

gry — disappointed - careless one specific questions - this is particular-

ly effective with a source text such as a movie, song, or written pas-

sage. In that way it can also include other skills such as listening or 

reading depending on how the material is presented. In the controlled 

context these questions will be very specific:  

 

 1. What is the main character’s name?  

 2. What was their goal?  

 3. What supplies did they bring on their journey?  

 4. What obstacles did they face? 

 

Подібні віршовані форми, будучи з точки зору дискурсив-

ної організації простими перерахуваннями, сприяють розширенню 

словникового запасу і підвищенню рівня мотивації. 

 4. Вправи з реорганізації простих речень в складні з вико-

ристанням різних, але пов’язаних між собою елементів, реконст-

рукцію речень по ключовим словам. 

 5. Завдання по трансформації тексту. 

Листи можуть бути трансформовані в телеграми, текст – в 

таблицю, ряд зображень або діаграма – в текст. Подібні вправи 

допомагають аналізувати і синтезувати отриману інформацію, ві-

докремлюючи головний зміст від другорядних деталей. 

6. Для розвитку логічного мислення студентів корисними 

можуть бути так звані strip stories. Невеликий текст розрізається на 

окремі речення, які учні з'єднують в логічній послідовності. 

 Free Writing (Вільне письмо). 

1. Складання оповідань в форматі газетної статті, журнальної стат-

ті, повісті, казки. 

2.Листи (офіційні, напівофіційні, неофіційні). 

 На цьому ж етапі можна навчати студентів писати листи і 

вітальні листівки, починаючи з групових вправ і створення подіб-

них власних текстів. 

3. Твори. 
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 Познайомившись з багатьма вимогами до творів і низкою 

методичних установок, ми готуємо студентів до цієї складної ро-

боти, пояснюючи існуючі правила написання творів. 

 Твір має мати початок, середину і завершальну частину. 

Будь-яка робота повинна мати ідею, яку необхідно представити, 

логічно розвинути і завершити[6, c.43]. 

 Твір починається з плану і уточнення змісту за допомогою 

питань, включаючи наступні слова: How, Why, What, Where, When, 

Who. Складання плану твору мобілізує уявний процес. «Розумова 

дисципліна» і здатність складати плани допомагають студентам 

виробити розумне ставлення не тільки до конкретної роботи, а й 

для різних життєвих ситуацій. 

Відповіді на ці питання плану, відповідно (по одному абза-

цу на питання) і складуть поступовий виклад думок щодо теми 

твору. Ідеї оповідання і самі речення, які виражають ідеї, повинні 

являти собою струнку послідовність, тобто необхідно знати і вміти 

використовувати сполучні слова (linking words: and, but, then, 

usually, moreover) і фрази (linking phrases: at first, later on, just then, 

at the finish, in addition). Написавши твір, необхідно його перевіри-

ти і відповідно оформити. 

Необхідно пам'ятати, що навчання писемному мовленню 

має поєднуватися з іншими видами мовленнєвої діяльності – ауді-

юванням (диктанти, виклади, заповнення пропусків і таблиць), чи-

танням (післятекстові вправи, відповіді на питання, завершення 

розповіді, додавання деталей), говорінням (інтерв'ю з подальшим 

письмовим викладенням інформації, парне або групове обговорен-

ня з записом аргументів обох сторін) [5, c.38]. 

 Таким чином, уміння писати твори це не тільки мистецтво, 

але і наука, а тренування з написання творів – це розвиток не тіль-

ки творчих здібностей (creative abilities), але і наукового світогля-

ду. Отже, написання творів – це мистецтво і технологія. Навчити 

мистецтву звичайно ж дуже складно, але навчити певним техніч-

ним прийомам можна і необхідно. 

Відзначимо, що вміння писати іноземною мовою підвищує 

рівень комунікативної компетенції студентів, дає їм можливість 

брати участь у програмах обміну та міжнародних конференціях, 

здавати іспити успішно. 
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