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Секція №1 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Андрущенко Н.О., к.пед.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу, я пам’ятаю. 

Те, що я роблю, я розумію. 

Конфуцій. 

 

Сучасні світові стандарти в галузі освіти передбачають підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати теоретичні знання і 

практичні уміння в цілісну систему, володіти новими технологіями тощо.  

Процес навчання у закладах вищої освіти - це не лише автоматичне 

вкладання навчального матеріалу в голови студентів. Для кращого 

запам’ятовування та відтворення інформації потрібне не лише пояснення, але і 

напружена розумова робота студента, його активність суджень, інтерпретація 

ситуації.  

Нам імпонує думка дослідників О.Пометун та Л.Пироженко, стосовно 

того, що інтерактивний це – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне 

навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має 

передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 

учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [1]. 

Поняття «інноваційні технології навчання», «інтерактивні технології 

навчання», «інноваційні методи» та їх взаємозв’язок між собою донині 

залишаються на рівні обговорення науковцями. Під  інноваційними 

технологіями навчання (ІТН) розуміємо радикально нові чи вдосконалені 

технології, що істотно поліпшують умови  самого процесу навчання. Сутність 

поняття інтерактивні технології навчання, котрі  вважаємо частиною 

інноваційних технологій, трактуємо згідно з означенням самих слів 

«інтерактив» (пер. з англійської «inter» – «взаємний», «act» – діяти) – взаємодія 

та «технологія» (від  грецького τεχνολογια) – майстерність. Отже, основою 

інтерактивного навчання є майстерність взаємодії в навчанні, а компонентами 

інтерактивних технологій вважаємо інтерактивні методи навчання з 

використанням технічних засобів (комп’ютерна підтримка та ін.) і методичних 

матеріалів [2]. 

Як відомо, студенти – це еліта нації. Саме тому навчання у закладах вищої 

освіти повинно бути методично обґрунтованим та досконало продуманим, адже 

обсяг матеріалу для засвоєння величезний. Науковці життя присвячують одній 
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проблемі, а викладачу відводиться лише декілька хвилин лекційного чи 

практичного заняття для висвітлення цієї проблеми. 

Дослідження проведені Національним тренінговим центром (США, штат 

Меріленд) показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити 

процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня-

студента, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень 

були відображені в схемі, що отримала назву «Піраміда навчання». 

Лекція –5% засвоєння 

Читання –10% засвоєння 

Відео/аудіо матеріали – 20 % засвоєння 

Демонстрація – 30 % засвоєння 

Дискусійні групи – 50% засвоєння 

Практика через дію – 75% засвоєння 

Навчання інших / застосування отримання знань відразу ж – 90% 

засвоєння. 

З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов 

пасивного навчання (лекція – 5%, читання –10%), а найбільших – 

інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через дію  – 75%, навчання 

інших чи негайне застосування – 90%) [2]. Це, звичайно, середньостатистичні 

дані, і в конкретних випадках результати можуть бути дещо іншими, але в 

середньому таку закономірність може простежити кожен викладач. 

Обсяг інформації, котру має опанувати студент, все збільшується, але в 

цьому процесі збільшення обсягу інформації відсутня його власна діяльність. 

Розв’язати цю проблему, хоча б частково, можна за  допомогою використання, 

водночас з традиційними, інтерактивних методів навчання. В школах західних 

країн широко використовуються ділові та симуляційні ігри, кейс-стаді, 

головним чином, для формування практичних умінь та навичок спілкування 

іноземною мовою, розв’язання завдань управління економікою, будівництвом 

тощо. Такі ігри застосовуються у військовій справі, де метою є надбання 

досвіду. Знайшли своє застосування і навчальні ігри, котрі  використовують під 

час викладання  більшості спеціальних дисциплін, загальних принципів, 

методів моделювання, математичних і наукових підходів до виробничих 

проблем. 

Процесуальна сторона освітнього процесу передбачає використання 

активних форм навчання: діалогу, дискусій, ділових ігор, дебатів, моделювання 

ситуацій. Організаційні форми, які засновані на спілкуванні, діалозі, зіставленні 

різних точок зору, покликані сприяти формуванню поважного відношення до 

іншої думки, розуміння важливості існування різних підходів, сприйняттю 

різнодумства всередині групи як позитивного чинника. 

Серед найбільш вживаних на практиці, на сьогодні, інтерактивних методів 

навчання у закладах вищої освіти можна виділити такі: 

- метод мозкової атаки – це метод розв’язання невідкладних завдань за 

короткий час. Сутність методу полягає в тому, що необхідно висловити як 

можна найбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити їх та 

класифікувати. Цей метод використовується для вирішення складних проблем. 
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Метод мозкової атаки можна використовувати в різних видах діяльності: в 

роботах з малими та великими навчальними групами, командами, 

індивідуальній роботі; 

- «круглий стіл» - метод проведення заняття із слухачами які, як правило, 

мають досвід роботи, практичний діяльності з питання, що обговорюється. На 

«круглому столі» слухачі можуть і повинні спробувати обґрунтовано поставити 

питання по темі обговорення, серйозно аргументувати підходи до їхнього 

вирішення, а також повідомити про вдалий і невдалий досвід. «Круглий стіл» - 

це свого роду нарада по обміну досвідом і обговоренню практичного досвіду, 

досягнень і помилок. В такий спосіб слухачі освоюють зміст теми, її ключові 

проблеми; 

- дискусія – активний метод проведення занять, покликаний мобілізувати 

практичні й теоретичні знання, погляди слухачів на проблему, що 

розглядається. Дискусія доречна при розгляді спірних питань, але у 

навчальному процесі може не виникати ситуації спірності трактувань. Із цих 

причин заздалегідь планувати проведення заняття як дискусію не цілком 

коректно. Основні передумови використання дискусії в активному навчанні 

такі: необхідно в складі теми, що досліджується знайти питання, про які слухачі 

усвідомлено дотримуються істотно різних точок зору. Це може бути зроблене в 

ході лекцій і інших занять; варто визначити,  чи відносяться ці спірні питання 

до інтересів, що зачіпають багатьох; 

- ситуаційний аналіз полягає в тому, що слухачі, ознайомившись з описом 

проблеми, самостійно аналізують ситуацію, діагностують проблему й надають 

свої ідеї й рішення в дискусії з іншими слухачами. 

Залежно від характеру висвітлення матеріалу використовуються ситуації-

ілюстрації, ситуації-оцінки й ситуації-вправи. 

Ситуація-Ілюстрація містить у собі приклад з управлінської практики (як 

позитивний, так і негативний) і спосіб рішення ситуації. 

Ситуація-Оцінка являє собою опис ситуації й можливе вирішення в 

готовому виді: потрібно тільки оцінити, наскільки воно правомірно й 

ефективно. 

Ситуація-Вправа полягає в тому, що конкретний епізод управлінської 

діяльності підготовлений так, щоб його рішення вимагало яких-небудь 

стандартних дій, наприклад розрахунку нормативів, заповнення таблиць, 

використання юридичних документів і т.д. 

Ситуаційний аналіз включає метод аналізу конкретних ситуацій, метод 

«кейс-стаді», метод «інциденту», розбір ділової кореспонденції («баскет – 

метод»). 

Аналіз конкретних ситуацій – найбільш прийнятний в умовах курсового 

навчання метод ситуаційного аналізу – традиційний аналіз конкретних, 

ситуацій, що включає глибоке й детальне дослідження реальної або імітованої 

ситуації. 

Використання методу аналізу конкретних ситуацій дозволяє вирішити 

наступні навчальні цілі: розвиток аналітичного мислення, застосування аналізу 

в динаміку; оволодіння практичних навичок роботи з інформацією: 



10 

вичленовування, структурування й ранжирування по значимості проблем; 

вироблення управлінських рішень; освоєння сучасних управлінських і 

соціально-психологічних технологій; розширення комунікативної 

компетентності; формування здатності вибору оптимальних варіантів 

ефективної взаємодії з іншими людьми; стимулювання інновації; підвищення 

мотивації до навчання теорії проблеми. Тобто, у будь-якому виді навчальних 

занять викладачі мусять застосовувати кілька методів навчання в різних 

комбінаціях. Застосування певних методів навчання залежить від завдання та 

умов кожного виду занять [3]. 

Отже, узагальнюючи вище сказане, варто звернути увагу на те, що 

використання інтерактивних методик у навчальному процесі закладах вищої 

освіти, створює умови для розвитку самореалізації особистості та допомагає 

досягти високого інтелектуального розвитку студентів. Адже тільки уміле 

проектування і реалізація двох складових освітнього процесу – наочно-

змістовної і процесуальної – приводять до формування толерантності як 

найважливішої характеристики в  українському демократичному суспільстві. В 

найбільшій мірі це залежить від педагогічної майстерності викладача, у тому 

числі від прояву його особистої толерантності в освітньому процесі . 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Нинішній стан розвитку освіти в Україні визначається інтеграційними 

змінами навчального середовища, які виявляються у впровадженні у навчально-

виховний процес усіх навчальних закладів не тільки інноваційних навчання, а і 

новітніх комп’ютерних технологій навчання.  

Дослідження В.Ю. Бикова, О.В. Вітюка [1], М.І. Жалдака, 

В.Ф. Заболотного [2], В.В. Лапінського, М.С. Львова, Н.В. Морзе, 

С.А. Ракова [4], Ю.С. Рамського, О.В. Співаковського та інших учених 

переконливо доводять, що впровадження інформаційних технологій у 
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навчальний процес дає змогу індивідуалізувати та диференціювати процес 

навчання, підвищити якість засвоєння навчального матеріалу та сприяти 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Серед окремих типів і різновидів програмних засобів, які використовують 

в умовах педагогічного процесу, виділяють наступні [4]: 

− гіпертекстові програмні засоби навчального призначення; 

− інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові програмні засоби; 

− імітаційні програмні засоби; 

− моделюючі програмні засоби; 

− демонстраційні програмні засоби; 

− програмні засоби-тренажери; 

− системи контролю знань. 

Найзручнішими у педагогічній практиці є готові комп’ютерні моделі 

математичних об’єктів, хоч вони дещо обмежують індивідуальну траєкторію 

навчання учасників навчального-виховного процесу. Вони є простими у 

використанні і забезпечують можливість розробки моделей різних рівнів 

інтерактивності. 

Розрізнять чотири типи комп’ютерних моделей за характером форм 

взаємодії користувача з комп’ютерною програмою. Перший характеризується 

мінімальною взаємодією користувача з моделлю. Основне завдання якої – 

подання навчальної інформації. Моделі другого рівня відрізняються простою 

взаємодією користувача на рівні вибору елементарних операцій з деякої 

множини і їх виконання. Вони спрямовані на сприйняття і засвоєння навчальної 

інформації, однак кількість можливих операцій і дій з інформаційним змістом 

збільшено у порівнянні з моделями першого типу. Третій тип комп’ютерних 

моделей вирізняється конструктивною взаємодією користувача і комп’ютерної 

програми (можливість вибору користувачем послідовності операцій і дій, які 

ведуть його до досягнення мети; необхідного аналізу кожного кроку і 

прийняття рішень у визначеній множині варіантів). Четвертий – орієнтований 

на вивчення відомих процесів і явищ і конструювання нових [2].  

Моделі першого і другого рівнів доцільно використовувати з метою 

вивчення і повторення навчального матеріалу. Моделі третього рівня зручно 

використовувати як тренінг. Моделі четвертого рівня слушні у рамках науково-

дослідницьких робіт [2]. 

Використання математичних моделей досліджуваних об’єктів дозволяє: 

- активізувати навчання шляхом використання привабливих і 

швидкозмінних форм подачі інформації; 

- інтенсифікувати навчальний процес шляхом зосередження уваги 

студентів на етапах доведення математичних фактів; 

- розвивати абстрактне мислення поданням наочно-образної інформації; 

- розширити інформаційний середовище за рахунок подачі навчального 

матеріалу. 

Крім того, моделювання математичних об’єктів має ряд навчально-

методичних переваг, таких як: 
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можливість упустити технічні деталі розв’язування задач, що вивчалися в 

попередніх темах курсу; 

концентрація на вивченні нових питань, припускаючи, що попередній 

матеріал було засвоєно у повній мірі; 

інтенсифікація навчальної діяльності, що сприяє розширенню кола задач 

для розв’язання; 

інтенсифікація розумової діяльності студентів на занятті, підвищення 

пізнавального інтересу; 

створення сприятливих умов для задоволення інтересів студентів та 

виявлення їх творчих здібностей, формування позитивного ставлення до 

дисципліни. 

Використання комп’ютерних моделей математичних об’єктів різних рівнів 

інтерактивності сприяє ефективному формуванню математичних понять, 

науково-дослідницькому підходу у навчанні, полегшує розуміння навчального 

матеріалу, підвищує інтерес до вивчення дисципліни. Подальших досліджень 

потребує розробка комп’ютерних моделей, що базуються на використанні 

різних  програмних середовищ. 
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Зміївська І.В., ст. викладач, Обоянська Л.А. ст. викладач 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків 

 

ІНСТРУМЕНТИ ТА СЕРВІСИ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ТА УТРИМАННЯ 

СТУДЕНТА В ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Для сучасної системи освіти України актуальні питання забезпечення 

доступності, якості та ефективності. Інформатизація освіти дозволяє ефективно 

розвивати змішане навчання (blended learning) – поєднання мережевого 

навчання з очним, інтеграція традиційних форм з електронними технологіями. 
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У змішаному навчанні застосування інструментів інформаційно-

комунікаційних технологій не просто доповнює традиційне навчання, а 

підвищує інтерактивність – в сенсі використання варіативних форм і способів 

взаємодії як учасників освітнього процесу один з одним, так і форм і способів їх 

взаємодії з контентом. Тому виникає проблема якісного використання 

інструментів та сервісів для залучення та утримання студента в електронному 

навчальному середовищі. 

Інтерактивність – базисна відмінність контенту дистанційного курсу від 

змісту традиційного курсу [1]. Рівень інтерактивності – рівень активності 

користувача при роботі з електронним навчальним курсом, є одним з 

найважливіших показників його якості. В інтерактивних дистанційних курсах 

контент дистанційного курсу – це інформаційний зміст курсу, відповідний 

навчальній програмі, структурований на основі базисних принципів і 

технологічних особливостей електронного навчання і органічно пов’язаний з 

контрольними заходами і сценаріями комунікацій дистанційного курсу [2]. 

Функція викладача при організації навчального контенту забезпечити 

пізнавальну «присутність», яка закладається при проектуванні електронного 

курсу. Завдання викладача полягає у відборі та організації навчального 

контенту, а також в плануванні навчальних заходів для залучення студентів у 

пізнавальний процес. Для додання навчальному процесу інтерактивності, 

порівняно з традиційним навчанням, рекомендується створювати 

інтерактивний (наявність автоматичного зворотного зв’язку) і мультимедійний 

(різноманітність форм представлення матеріалів, задіяність різних систем 

сприйняття) контент. Дистанційна система LMS Moodle, відкриті інструменти 

та сервіси мережі Інтернет призначені для створення онлайн-курсів і мають 

оптимальний набор ресурсних можливостей для організації навчального 

процесу в рамках змішаного навчання. Вони містять ресурси та елементи для 

формування та подання навчального матеріалу, перевірки знань і контролю 

успішності, спілкування і організації співробітництва. Розглянемо ресурсні 

можливості організації змішаного навчання з точки зору залучення студента, 

утримання його уваги, посилення мотивації в електронному навчальному 

середовищі. 

Лекційні заняття онлайн. Можливе проведення лекційних занять з 

використанням онлайн трансляції, онлайн вебінарів, або якісних записів лекцій 

в комбінації з технологіями тестування. 

Змішана технологія проведення практичних робіт. Доцільно проходити 

тестування перед виконанням практичного завдання і відправляти результати 

викладачеві як файл засобами дистанційного курсу. Практичне завдання 

виконується студентом в аудиторії. Захист результатів виконаного завдання 

можна проводити в режимі вебінару, в ході якого можливо: використовувати 

кожним учасником загальний робочий стіл для демонстрації виконаного 

завдання у вигляді презентації; почути відповідь будь-якого учасника; задати 

питання; показати свою роботу всім учасникам; провести опитування і 

тестування. Така форма проведення практичного заняття залучає студентів 

своєю новизною і активізує навчальний процес. 
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Організація проектної та групової роботи в мережі на основі використання 

елементів і ресурсів LMS Moodle, а також відкритих інструментів і сервісів 

мережі Інтернет (блоги, вікі, закладки, сервіси розміщення відео та 

презентацій). Переваги мережевої організації такого виду навчальної взаємодії 

очевидні: прозорість участі кожного, наочність результату робіт на будь-якому 

етапі виконання, можливість зберегти результат і використовувати в подальшій 

організації навчального процесу, зручність організації спілкування та співпраці. 

Використання самотестування для досягнення результатів навчання, що 

дозволяє організувати систему модульного контролю, самоконтролю. 

Консультації в режимі вебінарів, форумів, чату за розкладом, що може 

замінити консультації в аудиторії. 

Розглянемо приклад інтерактивного дистанційного навчального курсу 

«Економічна інформатика», розробленого викладачами кафедри прикладної 

математики та інформаційних технологій, який функціонує на базі системи 

LMS Moodle. Запропонований курс дозволяє студенту отримувати методичні 

матеріали для вивчення навчальної дисципліни в будь-який час з будь-якого 

комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. Пояснення по різним розділам у 

курсі, оголошення, анкетування привертали увагу студентів до активних 

навчальних дій. Курс надає студентам нові можливості – можна не тільки в 

будь-який час переглянути необхідний матеріал в режимі онлайн, але і пройти 

тестування, перевірити свої знання з дисципліни, що вивчається, ознайомитися 

з додатковими джерелами, які точно відповідають темам дисципліни, у зручний 

студенту час. Контроль знань такого навчання передбачає оперативний 

зворотній взаємозв’язок. 

Отже, акцент в забезпеченні ефективності змішаного навчання 

переноситься на спеціально організоване викладачем середовище навчання – 

електронний навчальний курс, при розробці якого необхідно змоделювати 

реальні умови навчання – забезпечити умови для усіх видів навчальної 

взаємодії, а також ефект постійної присутності викладача в курсі засобами 

інструментів та сервісів з метою залучення та утримання студентів. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ В 

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу 

освіти вимагає від вчителів систематичного підвищення кваліфікації, а часом і 

додаткової підготовки: проходження курсів, тренінгів тощо. Для ефективного 

використання соціальних мереж у роботі вчителів необхідно постійно 

вдосконалювати і навіть докорінно змінювати навчальне середовище. 

Природно, що введення сучасних технологій у систему навчальної, виховної, 

методичної та управлінської діяльності закладів освіти призведе до змін в усіх 

напрямках освітнього процесу, зробить більш актуальним формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності всіх його учасників. 

Глобальна мережа Інтернет відкрила перед людиною безмежні 

можливості. Зручність, швидкість, простота, – ось ті базові принципи, яким 

слідує стратегія всесвітньої павутини, де кожен її учасник може знайти 

потрібну інформацію, налагодити контакти зі старими знайомими, завести 

нових друзів, викласти свої проблемні питання та отримати на них відповіді. 

Серед таких нетрадиційних форм інформаційного обміну особливе місце 

сьогодні посідають неформальні спільноти. Що формуються у соціальних 

мережах.  

Термін «соціальна мережа» був введений в 1954 р. соціологом з 

Манчестерської школи Дж. Барнсом. У своєму дослідженні Івашньова С.В. 

описує «соціальну мережу» як віртуальний майданчик, що забезпечує своїми 

засобами спілкування, підтримку, створення, розбудову, відображення та 

організацію соціальних контактів, у тому числі й обмін даними між 

користувачами і обов’язково передбачає попереднє створення облікового 

запису [1]. Варто наголосити, що соціальна мережа спрямована на побудову 

спільнот в Інтернет-мережі, яка складається із користувачів різного віку зі 

схожими інтересами та діяльністю. Такий зв’язок здійснюється за допомогою 

сервісу внутрішньої пошти або миттєвого обміну повідомленнями. 

Однією з перших соціальних мереж був американський портал 

Classmates.com, який розроблений в 1995 році. Проект виявився досить 

успішним, адже протягом декількох років почали з’являтись аналогічні 

сервіси [2]. На сьогоднішній день існує більш ніж 200 сайтів з можливостями 

організації соціальних мереж. У 2004 році була створена найбільша соціальна 

мережа у світі – Facebook. Більшість із соціальних мереж в Інтернеті є 

публічними та зосередженні на певних галузях: мережа для обміну фотографій 

Flickr (www.flickr.com), персональний онлайн щоденник LiveJournal 

(www.livejournal.com), молодіжні соціальні мережі Connect.ua (connect.ua), 

ділова соціальна мережа для професіоналів Profeo (profeo.com.ua), соціальна 

мережа для науковців «Українські науковці у світі» (husw.com.ua) тощо. 
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Нові соціальні мережі в Інтернеті все більше зосереджуються на певних 

галузях, наприклад, на мистецтві, тенісі, футболі, автомобілях та, навіть, 

пластичній хірургії. Для спільнот фахівців зазвичай платформою є 

спеціалізовані соціальні мережі. Спільноти практиків відрізняються від 

спільнот за інтересами – його учасників об’єднує не тільки прагнення до певної 

галузі знань, але й бажання співпрацювати у процесі застосування цих знань на 

практиці. Члени спільноти добре розуміють один одного, оскільки працюють 

над схожими проблемами. Спільноти практиків можуть складатися з учених, 

інженерів, спеціалістів з маркетингу та продажів та інших фахівців. 

Основні характеристики функціонування віртуальних соціальних мереж 

[3]:  

− ідентифікація особи – відомості про особу;  

− присутність на сайті – можна дізнатися, хто з користувачів в даний 

момент є в мережі, і долучитися до спілкування; 

− статус стосунків між користувачами – визначення стосунків між 

користувачами;  

− комунікація в мережі – спілкуватися з кількома користувачами мережі 

синхронно та асинхронно; 

− міні-групи – можна створити в середині віртуальної соціальної мережі 

об’єднання за інтересами;  

− обмін матеріалами – є можливість поділитись з іншими користувачами. 

Використання соціальних мереж у навчально-виховному процесі має низку 

переваг: 

− обмін відомостями, спілкування зі студентами, між групами, які 

знаходяться на відстані; 

− реалізація творчого потенціалу; 

− читання та коментування новин, різноманітних відомостей, фото- та 

відеоматеріалів; 

− обговорення різноманітних питань і тем; 

− викладання і отримання потрібних відомостей про розклад занять, 

навчання, завдання та ін.; 

− значний діапазон сервісів, різноманітність форм комунікації 

(опитування, голосування, форуми, коментарі, підписки, відправка 

персональних повідомлень та ін.), обмін цікавими і корисними посиланнями на 

інші ресурси; 

− наявність фільтрації, яка простежується через стрічку новин і тому 

користувач має можливість не розгубитися в розмаїтті матеріалів; 

− можливість групової діяльності, спільне планування та наповнення 

навчального контенту, власних електронних освітніх ресурсів; 

− постійна взаємодія студента і вчителя в мережі у зручний для них час, та 

для організації індивідуальної роботи; 

− наявність мобільної версії сторінок, що допомагає студентові та 

науково-педагогічному працівнику у зручний час та місці з будь якого 

пристрою, що має підключення до Інтернет-мережі зайти на власну сторінку; 
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− можливість додання посилання на вподобану сторінку в Інтернет-мережі 

та коментування цих посилань; 

− високоякісна система захисту від спаму тощо. 

Важливою перевагою соціальних мереж є можливість вивчати іноземну 

мову. Реєструючись на сайтах: www.livemocha.com чи www.soziety.com., 

користувач вивчає іноземну мову, взаємодіючи з іншим користувачем-носієм 

цієї мови, у відповідь навчаючи його своєї рідної мови. 

Разом з тим, перебування користувачів у електронних соціальних мережах 

має негативні сторони: малофункціональна система пошуку нових друзів, 

швидке звикання до необмеженого перебування у мережі, погіршення стану 

здоров’я (втрата зору, порушення біоритму в організмі внаслідок недосипання, 

розлад нервової системи тощо), спілкування у віртуальних мережах не замінює 

людського спілкування та справжніх емоцій і відчуттів тощо. 

Варто зазначити, що соціальні мережі можна застосувати для: групового, 

індивідуального, спільного та випадкового навчання. Соціальні мережі також 

доцільно використовувати для проведення для підтримки стосунків між 

учасниками олімпіад, змагань, семінарів, конференцій, гуртків та ін., це 

дозволяє не тільки створити позитивний емоційний клімат заходів, а і 

підвищити якість проведення [3]. 

Для осіб, які займаються самоосвітою, використання соціальних мереж дає 

можливість вивчати те, що потрібно і те в чому є необхідність; покращувати 

рівень володіння іноземної мови; полегшує пошук роботи тощо. 

Отже, що використання електронних соціальних мереж допоможе 

позитивно впливати на ефективність процесу навчання. Тому у подальших 

дослідженнях варто дослідити досвід та умови використання електронних 

соціальних мереж у системі загальної середньої освіти. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Економічна реформа, яка запроваджується в Україні, поставила перед 

суспільством ряд важливих завдань, одним з яких є пошук нових форм і 

методів управління. В цих умовах особливого значення набуває комплексний, 

системний підхід до розв’язання проблем, що виникають при цьому. Перехід до 

нових економічних відношень обумовив зміни в усіх галузях господарства, у 

тому числі і у системі вищої освіти країни. На сьогодні заклад вищої освіти 

(ЗВО) – це організація, інформаційна система яка широко використовує 

комп’ютерні технології, комп’ютерну техніку та телекомунікаційні мережі 

тощо. 

Важливою і ефективною умовою прогресу будь-якого суспільства було і є 

створення і розширення єдиного інтерактивного інформаційного простору. 

Тому створення єдиного інтерактивного інформаційного простору можна 

вважати стратегічною метою впровадження сучасних і перспективних 

інформаційних технологій у всі сфери людської діяльності, у тому числі й 

закладах вищої освіти. 

Інформаційне освітнє середовище (ІОС) – це цілісна система, яка 

складається з сукупності підсистем, які функціонують і ведуть облік учасників 

освітнього процесу на основі сучасних інформаційно-технічних і навчально-

методичних засобів. Цілісність освітнього середовища є синонімами 

досягнення системного ефекту, під яким розуміється реалізація комплексної 

мети навчання. 

Аналіз переваг і недоліків, існуючих інформаційних освітніх середовищ, 

сучасного стану інформаційних технологій і засобів телекомунікацій, дозволяє 

сформулювати наступні принципи, на яких мають створюватися ІОС [1]: 

– багатокомпонентність (ІОС є багатокомпонентним середовищем, що 

включає навчально-методичні матеріали, наукоємне програмне забезпечення, 

тренінгові системи, системи контролю знань, технічні засоби, бази даних і 

інформаційно-довідкові системи, сховища інформації будь-якого вигляду, 

включаючи графіку, відео й інш., що взаємопов’язані між собою); 

– інтегральність (інформаційна компонента ІОС має включати всю 

необхідну сукупність базових знань у галузях науки і техніки з виходом на 

світові ресурси, які визначаються профілями підготовки фахівців, враховувати 

міждисциплінарні зв’язки, інформаційно-довідкову базу додаткових 

навчальних матеріалів, що деталізують і поглиблюють знання); 

– розподіленість (інформаційна компонента ІОС оптимальним чином 

розподілена по сховищах інформації (серверам) з урахуванням вимог і 

обмежень сучасних технічних засобів та економічної ефективності); 

– адаптивність (ІОС має не відштовхуватися існуючою системою освіти, не 

порушувати її структури і принципів побудови, давати можливість 
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модифікувати інформаційне ядро ІОС, адекватно відображаючи потреби 

користувачів). 

Побудова єдиного інформаційного простору у закладі вищої освіті 

дозволить досягти: 

– підвищення ефективності і якості процесу навчання; 

– інтенсифікацію процесу наукових досліджень; 

– скорочення часу і поліпшення умов для аудиторної та самостійної роботи 

здобувачів; 

– підвищення оперативності і ефективності управління освітніми 

установами і системою дистанційного навчання; 

– інтеграцію національних інформаційних освітніх систем у світову 

мережу, що значно полегшить доступ до міжнародних інформаційних ресурсів 

у галузі освіти. 

Переведення інформаційних ресурсів закладів вищої освіти на електронні 

носії дозволить створити реальні можливості доступу до цієї інформації всіх 

учасників навчального процесу.  

Створення єдиної системи інформаційних ресурсів закладів вищої освіти 

неможливе без постійної координуючої участі і контролю з боку професорсько-

викладацького складу закладу, вираженого в тій або іншій формі. 

Сьогодні є нагальна потреба удосконалення не тільки змісту освіти, але й 

системи організаційних форм та методів запровадження інноваційних 

технологій у вищу освіту, зокрема технологій дистанційного навчання. Однією 

з головних складових інформаційної системи ЗВО є дистанційна система 

управління навчанням, яка за допомогою віртуального зв’язку між 

користувачами у режимі віддаленого доступу впроваджує в навчальний процес 

методи електронної освіти в широкому її спектрі, а саме розроблення та 

впровадження в навчальний процес мультимедійних навчально-методичних 

комплексів на базі спеціальних програмних продуктів з використанням 

можливостей інтернет - ресурсів. 

Інформаційна парадигма, що прийшла у сферу комунікацій з точних та 

прикладних наук у поєднанні з іншими підходами (зокрема, синергетичним) 

дозволяє ЗВО створювати власне інформаційно-навчальне середовище, 

центральним елементом якого є система управління навчанням. 

Тому електронне навчально-методичне забезпечення ЗВО є обов’язковою 

складовою його комунікаційного потенціалу, а, також, власного офіційного 

веб-сайту, що в сукупності формує інформаційно-навчальне середовище 

закладу. 

В інформаційно-навчальному середовищі ЗВО в центрі уваги знаходиться 

студент: його мотиви, цілі, потреби, тобто, всі питання навчально-методичного 

змісту (організація навчального процесу, використання прийомів, засобів, 

методів, інструментів, джерел інформації та ін.) розглядаються та формуються 

виходячи із потреб, активності, здібностей, рівня підготовки, інформаційного 

потенціалу студентів [2]. 

Формування електронного навчально-методичного забезпечення як базової 

складової навчального процесу передбачає врахування вимоги щодо його 
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актуальності. Стрімке впровадження нових навчальних планів та інноваційних 

технологій у навчальний процес, а відтак швидкозмінність критеріїв до 

фахівців збільшує потребу в частому оновленні навчально-методичних 

матеріалів. 

Важливим завданням в процесі актуалізації навчально-методичного 

забезпечення є подолання інформаційного розриву у взаємодії викладача і 

споживача результату навчального процесу. Інформаційні засоби підтримки 

навчального процесу за традиційними та гібридними формами навчання, а 

також засоби для використання технології безперервного навчання з високим 

рівнем комунікативної взаємодії учасників значною мірою зменшують витрати 

часу викладача на виконання рутинної роботи. Такі системи дозволяють 

акумулювати результати комунікативної роботи всіх учасників навчального 

процесу, як складову контенту [3]. 

Однією з форм представлення такого доробку є дискусії у форумах 

дисциплін. Залучення до обговорення в дискусіях форумів у системах 

управління навчанням дає змогу налагодити комунікативну взаємодію всіх 

учасників. Така взаємодія дозволяє подолати інформаційний розрив і 

комунікативний бар’єр між студентом та викладачем. 

Таким чином, модерування викладачем комунікативної взаємодії 

учасників обговорення та аналіз її результату дозволяє оперативно виявити нові 

вимоги до кваліфікації фахівця, продиктовані розвитком сфери діяльності, і є 

інформаційним джерелом для актуалізації навчально-методичного 

забезпечення. Суспільство вимагає оперативного оновлення навчально-

методичного забезпечення, використання сучасних комунікативних засобів для 

пролонгації актуальності результатів навчання споживачів освітніх послуг. Ось 

чому одним із завдань вищої освіти є досягнення рівня інформованості, 

формування інформаційного середовища, інформаційного діяльнісного 

простору, що забезпечують реалізацію освітніх програм, виховання 

інформаційної культури і функціональної грамотності і компетентності у 

здобувачів вищої освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРАКТИВНОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗВО 

 

Підвищення ефективності навчання в сучасних умовах глобальної 

інформатизації неможливо без підвищення рівня використання навчальних 

електронних комплексів, інформаційних електронних ресурсів, електронних 

бібліотек, а особливо автоматизованих систем управління освітньою 

діяльністю.  

Традиційно формування електронного освітнього середовища закладів 

вищої освіти (ЗВО) України відбуваються шляхом: 

− інформатизації діяльності окремих структурних підрозділів ЗВО, 

зокрема деканатів, кафедр, бібліотек, навчальних відділів та ін.; 

− автоматизації процесів освітньої діяльності; 

− формування нового освітнього простору інтерактивного навчання; 

− застосування елементів електронного навчання; 

− надання здобувачам вищої освіти широкого доступу до локальних 

сервісів ЗВО тощо. 

Крім того, останнім часом у ЗВО ширшого розповсюдження набула 

технологія електронної освіти (e-learning), яка базується на застосуванні hi-tech, 

зокрема яка включає: 

− методику мультимедійного on-line і off-line навчання; 

− навчально-методичне забезпечення освітнього процесу інформацією на 

електронних носіях, засобами on-line користування; 

− використання аудіо- і відеосупроводу в освітній діяльності; 

− поступове формування інноваційного середовища отримання знань. 

Отже, комплексне оновлення всієї системи інформаційного забезпечення 

ВНЗ дозволить модернізувати вищу освіту шляхом переходу до принципів і 

форм відкритої освітньої комунікації, яка ґрунтується на забезпеченні гнучкого 

доступу до освіти з урахуванням географічних, соціальних і часових обмежень.  

Метою роботи є встановлення особливостей і перспектив розвитку 

інтерактивного освітнього простору ЗВО.  

І в Україні і за кордоном зроблені значні кроки на управлінському рівні 

для створення інфраструктури дистанційної освіти. Європейські організації 

вважають пріоритетним напрямом підвищення якості дистанційної освіти, що 

передбачає розробку нових інтерактивних курсів, їх адміністрування і 

підтримку. За даними дослідної компанії IDC 25% обсягу європейського ринку 

дистанційної освіти у сфері високих технологій представлена в on-line 

(Нідерланди, Швеція, Англія). У Великій Британії більш ніж 50% програм на 

отримання ступеня магістра в галузі управління проводиться з використанням 

інтерактивних методів. Ісландія є країною світу з найбільшим індексом 

Інтернет-активності (98%), У США користуються Інтернетом - 77%, в Україні - 

34% [1, 2]. 
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Швидкий розвиток комп’ютерних технологій і запровадження їх в освітню 

діяльність ЗВО підтверджує необхідність вирішення ними широкого спектра 

непростих завдань, пов’язаних як із удосконаленням самого навчального 

процесу, так і з підтримки його інфраструктури.  

У звязку з цим, ЗВО доцільно здійснювати такі кроки:  

1) створення нових інформаційно-аналітичних лабораторій, техніко-

технологічних, психолого-педагогічних служб, центрів інформаційних 

технологій, навчально-наукових інформаційних бібліотечних центрів та ін.;  

2) інформаційно-видавнича діяльність: виготовлення електронних 

навчальних продуктів, електронних ресурсів, предметних банків даних, 

евристичних навчальних програм тощо.  

Практичний досвід впровадження і використання нових цифрових рішень 

для підтримки навчального процесу у вищій освіті зорієнтований на 

розповсюдження інтерактивного навчання і централізацію доступу до 

дистанційної освіти [3-5]. 

Процес впровадження дистанційної форми навчання передбачає 

індивідуалізацію навчальних планів, використання спеціалізованого 

середовища і потребує вирішення таких питань: 

регламентації ЗВО навчального процесу щодо визначення тем, блоків 

дисциплін шляхом застосування активних освітніх комунікацій, взаємному 

обміну інформацією між здобувачами і викладачами, здобувачами та 

елементами спеціалізованого інформаційного середовища; 

максимального доступу до інформації про ЗВО, його підрозділів, об’єктів 

й інформаційних ресурсів; 

створення електронних навчально-методичних комплексів;  

видання електронних навчально-методичних посібників, інших навчально-

методичних видань; 

стимулювання створення нових навчальних завдань, що виконуються в 

режимі on-line; 

техніко-технологічне перетворення мережі на комунікаційну платформу, 

забезпечення можливості спілкуватися за допомогою будь-якого пристрою і 

будь-якого каналу зв’язку в мережевому спеціалізованому технологічному 

середовищі, яке є основою для конвергенції даних, голосу, відео- та мобільних 

комунікацій в єдиній безпечній інтегрованій архітектурі; 

крос-медійні комунікації (інформаційний сервіс розподілу інформації за 

допомогою ЗМІ); 

організація спеціального психолого-педагогічного, соціально- 

комунікаційного підрозділу ЗВО, що здійснює: а) планування поступового, 

покрокового впровадження дистанційного навчання, б) постійний моніторинг 

та гнучке методичне і фінансове регулювання системної реалізації нових форм і 

засобів навчального процесу. 

Ефективна результативність й інформативність забезпечення навчальних 

потреб здобувачів у сучасних технологіях навчання досягаються через 

консолідацію всіх учасників навчально-педагогічної діяльності з формування 

інтерактивного освітнього середовища (діяльність менеджерів програмних 
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засобів, методистів навчальних відділів, бібліографів-аналітиків, викладацького 

складу кафедр тощо).  

Отже, інтерактивні форми навчання та використання системи профільних 

електронних ресурсів стають засобом підвищення рівня професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти, розвитку творчої активності, набуття інформаційної 

компетентності в цілеспрямованому отриманні знань; запропоновані основні 

підходи до формування ефективного освітнього простору закладу вищої освіти: 

активне впровадження та використання електронних навчальних та навчально-

методичних документів; забезпечення багатосторонніх та багатоканальних 

комунікацій, інтерактивності, інтегрованості та оперативності ЗВО завдяки 

застосуванню новітніх інформаційних технологій тощо. 
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SMART-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

На сьогодні вже звичним явищем проведення навчальних занять у закладах 

освіти є використання мультимедійних презентацій, зроблених у програмі 

Microsoft Power Point. Однак, поряд із такими презентаційними технологіями, в 

сферу освіти проникають нові, інтерактивні технології, які дозволяють відійти 

від стандартної та звичної презентації у вигляді слайд-шоу. В системі освіти та 

навчальному процесі спостерігається тенденція до все більшого впровадження 

сучасних інформаційних технологій: хмарних, мобільних, мережевих. З появою 

нового обладнання (аудіо- та відео системи, проекційні пристрої) виникає 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2005_29/29-5.pdf
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питання його ефективного застосування в навчальному процесі. Нова форма 

подачі матеріалу за допомогою інтерактивного устаткування (інтерактивні 

дошки SMART Boards, інтерактивні дисплеї Sympodium) являє собою 

презентацію, що створена в режимі реального часу [1]. 

Перевагами smart-технологій є те, що вони здатні розвинути творчі 

здібності студентів, професійні знання, комунікативні навички, культуру 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій; сформувати критичне 

мислення, інноваційний підхід при розв’язанні економічних проблем; 

удосконалити вміння ефективної співпраці та взаєморозуміння, лідерство, 

розвиток кар’єри. Сучасний студент, як правило, добре обізнаний з мережею 

Інтернет та має доступ до численних електронних матеріалів, володіючи 

навичками роботи з інформаційними ресурсами. Але він не завжди може 

зорієнтуватись у системі економічної інформації, джерелах її отримання, 

використанні ефективних засобів її обробки, проведенні аналізу отриманих 

результатів тощо. 

Важливим фактором при цьому є мотивація навчання, що дозволяє 

зацікавити студента у здобутті знань, віднайти стимули щодо активізації 

самостійної пізнавальної діяльності, творчого наукового пошуку. Навчальний 

процес прискорюється та стає цікавим для студентів, оскільки на інтерактивних 

дошках SMART можна писати спеціальним маркером, демонструвати 

навчальний матеріал, робити письмові коментарі поверх зображення на екрані. 

При цьому все написане на інтерактивній дошці SMART передається 

студентам, зберігається на магнітних носіях, роздруковується, надсилається 

електронною поштою. Слід відзначити, що під час роботи на інтерактивних 

дошках SMART поліпшується концентрація уваги у студентів, швидше 

засвоюється навчальний матеріал, і в результаті підвищується успішність 

кожного студента. Широке застосування інтерактивних технологій сприятиме 

можливості показати володіння сучасними апаратними та програмними 

засобами, уміння створювати сценарій інсталяції, відпрацювання методів 

успішної презентації. Варто також врахувати, що застосування SMART-

технології доцільно впроваджувати в навчальний процес зі слухачами, що 

здобувають підвищення кваліфікації або міжнародну бізнес освіту.  

Технологія SMART допомагає проводити динамічні презентації, 

показувати документи, сторінки Інтернету або відео на інтерактивному екрані, 

що є зручним та цікавим у використанні. Основою ефективності використання 

технології SMART є набір програмного забезпечення для інтерактивної дошки, 

яке включає різноманітні функції та інструменти роботи. Така технологія 

дозволяє створювати презентації, слайди-кадри, розмір яких відповідає розміру 

екрану. На цих кадрах розміщуються малюнки, тексти, інші об’єкти, які можуть 

змінюватися за розміром, копіюватися, ставати прозорими, повертатися тощо. 

Такі розроблені проекти надалі можуть бути впроваджені в роботу реального 

підприємства [2].  

Застосування новітніх SMART-технологій (вебінарів, блогів, твиттерів, 

відео та аудіо подкастів) в асинхронному і он-лайн режимах дозволяють 

моделювати різноманітні ситуації, доповнюючи традиційні методи навчання. У 
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роботі зі SMART-технологіями особливо зростає роль викладача (тьютора) як 

організатора і координатора процесу навчання, який отримує можливість більш 

гнучко спрямовувати навчальний процес з урахуванням індивідуальних 

можливостей кожного студента. І тут на перший план, на наш погляд, виходить 

самостійна робота. Перед викладачами стоїть проблема – організувати 

навчальну діяльність студента таким чином, щоб забезпечити найбільшу 

мотивацію навчання. Виконуючи групові або колективні завдання, студенти 

зосереджують свою увагу не на формі викладу матеріалу, а на змісті. Важлива 

при цьому мета спільної діяльності – дізнатися нову інформацію і зафіксувати, 

оцінити її, спільно обговорити проблемні завдання, зіставити різні точки зору, 

взяти участь в дискусії. В процесі виконання інтерактивних завдань студенти 

виявляють творчість і самостійність, а не є пасивними виконавцями дій. 

Інтерактивні форми навчання як раз і дозволяють моделювати такі ситуації. 

З іншого боку описані можливості використання SMART та 

комп’ютерного моделювання не повинні створювати ілюзію легкості 

розв’язування педагогічних проблем [3]. Використання таких підходів потребує 

від викладача розробки системи завдань, які будуть направлені на формування 

високого рівня розвитку навчального процесу: аналізу, синтезу, узагальнення 

тощо. Робота викладача при цьому не тільки не спрощується, але й 

ускладнюється і потребує більш високої кваліфікації. 

Використання комп’ютерних моделей та технології SMART в навчальному 

процесі надає можливість досягти позитивних результатів: 

− збільшення об’єму зорової інформації, що суттєво підвищує якість та 

ефективність проведення лекції чи практичного заняття;  

− можливості SMART залучають студентів та слухачів до активної 

діяльності, активізують їхній творчий потенціал; 

− яскравість комп’ютерної графіки дозволяє розвивати наочно-образне 

мислення; 

− реалізується можливість опрацювання великої кількості інформації;  

− створюються умови для індивідуальної дослідницької роботи з 

комп’ютерними моделями, в ході якої вони можуть самостійно ставити 

експерименти, швидко перевіряти свої гіпотези, встановлювати 

закономірності.  

Таким чином, впровадження нових технологій в сферу освіти веде за 

собою перехід від старої схеми репродуктивної передачі знань до нової, 

креативної форми навчання. Одна з головних задач сучасної освіти – це 

створення стійкої мотивації у студентів до отримання знань, інша – пошук 

нових форм та інструментів освоєння цих знань за допомогою творчих рішень у 

студентів. 

Інформаційні технології та електронне навчання змінюють саму 

концептуальну модель освітньої діяльності. Основними характеристиками, що 

відображають ці тенденції, є доступність, мобільність, гнучкість, 

розподіленість, індивідуальна спрямованість, централізація навчально-

методичних матеріалів і викладацького складу, ефективна адаптація 

випускника до роботи у сучасних умовах із застосуванням електронних 
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технологій. Інформаційні технології дозволяють управляти академічними 

знаннями; інформатизувати управління університетами; створювати сучасні 

системи управління якістю освіти; інтегрувати освіту, науку та інновації на 

основі створення освітніх кластерів.  

Smart технології використовуються для реалізації освітніх програм, які 

полягають не лише в інструментальних технологіях ведення навчального 

процесу, але і в інноваційних навчальних планах і дисциплінах. Саме Smart 

технології дозволяють розробляти революційні навчально-методичні матеріали, 

а також формувати індивідуальні траєкторії навчання для студентів. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ 

РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО 

МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

У сучасних умовах інтенсифікації процесів соціально-економічного 

розвитку суспільства важливого значення набуває питання підвищення рівня 

підготовки фахівців в усіх сферах та галузях діяльності людини. Разом з тим, 

існуючі на сьогоднішній день традиційні методи навчання не забезпечують у 

повній мірі активний пізнавальний процес передусім тому, що за такої 

організації навчання важко встановити зворотній зв’язок, самоконтроль та 

ефективне управління освітнім процесом. Це, в свою чергу, обумовлює 

необхідність впровадження інтерактивних технологій, що активізують 

пізнавальну діяльність майбутніх фахівців. 

Питання розвитку та впровадження інтерактивних методів та засобів 

навчання досліджували у своїх працях такі науковці, як Андрущенко В., 

Довгий С., Кларін, М., Комар О. та ін. Важливість наукових досліджень у 

даному напрямку підтверджується також діючими програмами розвитку 

http://smartmesi.blogspot.com/2012/03smart-smart.html
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освітньої галузі, які визначені Державною національною програмою «Освіта» 

(Україна ХХІ століття), Національною доктриною розвитку освіти [1]. У цих 

документах акцент ставиться на розвиток та впровадження інноваційних 

освітніх технологій та інформаційних систем у навчальних закладах з метою 

забезпечення переходу освіти на нову, особистісно-орієнтовану парадигму. На 

сьогоднішній день в рамках реалізації цих програм в навчальних закладах 

України здійснюється впровадження окремих інтерактивних методів, 

відповідних апаратних і програмних засобів. В більшості випадків цей процес 

забезпечується обладнанням навчальних аудиторій мультимедійною дошкою та 

проектором. Разом з тим, варто відмітити, що процес навчання – це не 

автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову того, хто здобуває 

освіту. Опанування нових знань потребує напруженої розумової роботи людини 

і її власної активної участі в цьому процесі [2]. Пояснення й демонстрація, самі 

по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Тільки шляхом активізації 

пізнавальної діяльності на основі сучасних інтерактивних технологій для 

індивідуалізації навчання та встановлення зворотного зв’язку із студентами 

можливо досягнути підвищення рівня засвоювання знань, що і обумовлює 

актуальність обраного напрямку дослідження. 

На сьогоднішній день для активізації пізнавального процесу у навчальних 

закладах використовуються апаратні та програмні засоби, які в більшості 

випадків забезпечують візуальне та аудіосупроводження навчального матеріалу 

і не передбачають використання автоматизованих засобів для опитування під 

час викладання навчального матеріалу; тестування рівня засвоєних знань тощо. 

Разом з тим, щоб забезпечити ефективну пізнавальну діяльність студентів 

необхідним є впровадження інтерактивних мультимедійних комплексів, які 

забезпечать: 

− можливість розробки та презентації навчальних матеріалів з 

використанням аудіо- та відеофайлів; 

− створення рисунків, таблиць і схем під час проведення заняття, які 

можна зберігати та використати на наступних заняттях, заощаджуючи таким 

чином навчальний час; 

− можливість виведення на екран інтерактивної дошки зображення 

монітора ПК, за яким працює будь-який студент; 

− забезпечення колективних форм роботи під час проведення ділових 

ігор, тренінгів, роботи над проектами засобами локальної та глобальної мереж; 

− забезпечення зворотного зв’язку між викладачами і студентами шляхом 

проведення опитування чи голосування в інтерактивному режимі; 

− можливість спільної роботи з документами, таблицями або 

зображеннями (у тому числі за допомогою конференц-зв’язку); 

− можливість збереження всіх позначок, які викладач зробив під час 

заняття, для подальшої демонстрації; 

− можливість збереження результатів проведеного заняття із записами 

викладача та студентів на інтерактивній дошці та друк цих результатів. 

Конструктивно інтерактивний мультимедійний комплекс може 

розташовуватись у навчальній аудиторії закладу освіту та складатись із таких 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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компонентів як інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, web-камера, 

лазерний презентер, бездротова клавіатура, стилус, wi-fi роутер, мережевий 

принтер, а також автоматизоване робоче місце (АРМ) викладача та 

автоматизовані навчальні місця (АНМ) студентів (рис.1). 

 

 Інтерактивні засоби навчання 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Засоби для забезпечення зворотного зв’язку 

АНМ1  

студента … 
АНМn  

студента 

Інтерактивна 

дошка 
Стилус 

 

 

web-камери 

 

wi-fi  

роутер 

Мультимедійний 

проектор 

Бездротова 

клавіатура 

 

Лазерний 
презентер 

 

АРМ 

 викладача 

 

АНМ2 

студента 

Інтерактивна система для голосування та опитування 

Мережевий 

принтер 

АНМn-1 

студента 

 
Рисунок 1 – Структурна схема інтерактивного мультимедійного комплекс 

 

Автоматизовані навчальні місця студентів будуть обладнані ПК із 

комплексом прикладного програмного забезпечення для введення, редагування, 

презентації навчального матеріалу, а також автоматизованого проведення 

опитування та голосування.  

Розроблена структура, на відміну від існуючих аналогічних 

мультимедійних комплексів, таких як SMART Board,  INT-SBX8854U, Turning 

Technologies TouchBoard 78+Проектор Viewsonic PJD5353LS та ін. [3], в 

комплектацію яких входять, як правило, тільки інтерактивна дошка з 

короткофокусним проектором і стандартним програмним забезпеченням, буде 

мати розширену комплектацію та кращі можливості за рахунок уведення 

необхідного обладнання та створення автоматизованих навчальних місць 

студентів, на яких буде встановлене необхідне апаратне та програмне 

забезпечення для можливості перегляду, доповнення, редагування навчального 

матеріалу та проведення голосування і автоматизованого опитування, що 

дозволить підвищити пізнавальну активність студентів, рівень засвоєння ними 

навчального матеріалу та дозволить більш ефективно працювати над 

створенням колективних проектів. 

Крім того, для можливості проведення автоматизованого голосування 

доцільною є розробка спеціального програмного забезпечення засобами 

інструментальних мов програмування, таких як Java та MySQL, що на відміну 

http://www.market4u.com.ua/Interaktivny-komplekt-SMART-Board-SBM680VProektor-SMART-V30
http://www.market4u.com.ua/Interaktivny-komplekt-Turning-Technologies-TouchBoard-78Proektor-Viewsonic-PJD5353LS
http://www.market4u.com.ua/Interaktivny-komplekt-Turning-Technologies-TouchBoard-78Proektor-Viewsonic-PJD5353LS
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від існуючих аналогічних систем, таких як  ACTIVote2, Turning Technologies та 

ін. [3] не потребуватиме застосування пультів для голосування, які потребують 

додаткових значних затрат коштів, а використання монітору і клавіатури ПК, 

які входять в комплектацію автоматизованого навчального місця студента.  

Таким чином, запропонована структурна схема та рекомендації щодо 

розробки спеціалізованого програмного забезпечення для проведення 

автоматизованого опитування і тестування дозволять забезпечити студентам 

можливість швидкого доступу до електронних навчальних матеріалів, 

покращення сприйняття та засвоєння матеріалу на основі інтерактивних дошок, 

мультимедійних проекторів та особистих автоматизованих навчальних місць, 

обладнаних необхідним апаратним та програмним комплексом для реалізації 

можливості повноцінного інтерактивного навчання. 
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Секція №2 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОЇ 

ШКОЛИ 

 

Бабчинська О.І., к.геогр.н., доцент, 

Посвалюк Я.І., здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗВО 

 

Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами у всіх сферах 

життя, що особливо впливає на розвиток інформаційного, зокрема й 

освітянського простору. Освітня сфера, яка є основоположницею формування 

світогляду, духовного становлення особистості, зазнає значних 

трансформаційних процесів. Простір, де стикаються нові цінності і технології, 

нові стилі життя вимагає нових, сучасних освітніх підходів, які б зберегли 

кращі надбання та підготували б людину, майбутнього фахівця до роботи, 

творчості, до реалізації особистості в суспільстві. 

Знання, вміння, котрі молодь набуває, навчаючись у вищому навчальному 

закладі є беззаперечно важливими, але поряд з цим є актуальним поняття 

компетентності. На думку багатьох міжнародних експертів, компетентності є 

тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність випускника вищого 

навчального закладу до життя, його подальшого особистого розвитку й до 

активної участі в житті суспільства. 

Постає питання, які підходи, форми роботи можуть задовольнити сучасний 

попит студентів, сформувати необхідні компетентності, професійно-особистісні 

якості майбутніх фахівців. 

Щоб встигати за розвитком сучасного мінливого світу, студенти мають 

мати високий рівень освіти, а без впровадження сучасних інноваційних 

технологій це не можливо. Враховуючи те, що існує безпосередній зв’язок між 

рівнем освіти людини і її професійним та економічним добробутом, 

впровадження інноваційних технологій в навчальний процес вищого 

навчального закладу є актуальним питанням. Вирішення цього питання 

потребує консолідації свідомості, спільних зусиль, мобільності навколо ідеї 

побудови інноваційного, гуманістичного, демократично орієнтованого 

освітнього простору, який забезпечить умови для всебічного, гармонійного 

розвитку особистості та конкурентоспроможності майбутнього фахівця. 

Інновації в освіті – це процес створення, впровадження та поширення в 

освітній діяльності нових підходів, ідей, методів та прийомів, технологій, 

спрямованих на оновлення, модернізацію, трансформацію навчального процесу 

відповідно до вимог часу. Зокрема для вищої школи визначальним має бути 

формування у студентів системного підходу до аналізу професійних завдань, 

стратегічного мислення, здатності до соціальної мобільності, прагнення до 

самонавчання, самовиховання та самовдосконалення впродовж усього 
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активного трудового життя. А це можна досягнути, перш за все, за рахунок 

трансформації свідомості викладачів ВНЗ, переозброєння їх новими підходами 

до професійної діяльності в рамках «моделі студентоцентричного навчання» 

[1], постійна імплементація інноваційних методів у навчальний процес вищої 

школи як один з кроків у започаткуванні інноваційних університетів та етапу у 

процесі інтернаціоналізації вищої школи України.  

Навчальна інноваційна технологія – це такий підбір операційних дій 

педагога з студентом, у результаті яких суттєво поліпшується мотивація 

студентів до навчального процесу, тобто змінюються потреби у навчанні і 

зацікавленість; навчання стає життєвою цінністю [2]. 

Виховна – мистецькі засоби й прийоми впливу педагога на свідомість 

особистості  студентів з метою формування в ньому особистісних цінностей у 

контексті із загальнолюдськими, такими, як чесність, справедливість, 

відкритість, толерантність, воля тощо. 

Управлінська – організаційно-структурні, економічні, психологічні, 

діагностичні, інформаційні технології, які створюють умови для оперативного й 

ефективного прийняття керівником управлінського рішення. 

Серед педагогічних інновацій значне місце займають активні форми 

навчання і нестандартні підходи до проблем навчального процесу. Проблема 

активізації навчального процесу, формування знань студентів із спеціальних 

дисциплін - є актуальним завданням. Щоб вирішувати ці завдання викладачі 

спрямовують свою діяльність на розробки і застосування таких форм, методів і 

засобів навчання, які б сприяли підвищенню пізнавального інтересу студентів, 

активності, творчості в одержанні знань і навичок та подальшого їх 

використання на практиці. Формування знань йде тим успішніше, чим вища 

активність тих, кого навчають. 

У процесі вивчення спеціальних дисциплін найбільш ефективними є ділові 

ігри, які ми застосовуємо з дослідницькою метою, навчальними цілями щодо 

реальної діяльності на виробництві. Основою для ділової гри є теоретичний 

матеріал. Ділова гра дає можливість програти практично будь-яку конкретну 

ситуацію. Гра дозволяє з’єднати знання та навички перетворити знання з 

передумови до дій у самій дії. 

Ділові ігри, які розробленні під конкретні ситуації, вводять студентів у 

сферу виробничої діяльності: виховують у них здатність оцінювати діюче 

виробництво,знаходити рішення щодо його удосконалення. Успіх ділової гри 

залежить від ряду факторів – організаційних, методичних, психологічних, 

технічних та ін. 

У підсумку під час проведення ділової гри студенти набувають: 

− навички самоорганізації; 

− вміння самостійно планувати свою діяльність; 

− цілеспрямованість; 

− вміння домовитися про розподіл ролей; 

− здібності враховувати думки інших і допомагати один одному заради 

досягнення поставленої мети. 
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Успіх ігрової діяльності залежить від соціально-психологічних якостей і 

знань студентів і професійної компетентності керівника гри. 

Ринкові закони є досить відчутними і в освітній галузі, де кожний 

навчальний заклад постійно удосконалюючи форми і методи роботи, прагне 

підтримувати рівень своєї конкурентоздатності. Чим визначається цей рівень? 

Факторів є багато, але найважливішим з них – конкурентоздатність 

випускників. Серед суттєвих переваг, які дозволяють молодому спеціалісту по 

закінченні навчального закладу працевлаштуватися насамперед є: 

− уміння використовувати теоретичні знання на практиці; 

− високий рівень самосвідомості й відповідальності; 

− здатність до прийняття самостійних рішень; 

− уміння працювати в команді.  

Щоб набути даних якостей, молоді люди повинні мати можливість 

упродовж усього періоду навчання розвивати самостійність, навчатися і 

спеціальності, і вмінню вести себе в суспільстві. 

Таким чином, головний вектор розвитку сучасної вищої освіти України 

визначається загальним спрямуванням на процес входження вітчизняної вищої 

школи до європейського та світового освітнього простору. 

На підставі аналізу наукових досліджень та методичної літератури щодо 

впровадження інноваційних методів навчання у вищій школі показано, що: 

- пріоритетом національної концепції реформування і модернізації вищої 

освіти є створення інноваційного освітнього середовища у вищих навчальних 

закладах через сприяння прогресивним нововведенням, в тому числі 

імплементації інноваційних методів навчання як складової частини формування 

університету інноваційного (підприємницького) типу; 

- саме застосування широкого діапазону новітніх методів навчання стане 

однією з ознак інноваційних університетів і започаткує процес 

інтернаціоналізації вищої школи України; 

- у сучасній педагогіці має місце багатоваріантність інноваційних методів 

навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх 

інтелектуальної діяльності, формування вмінь та навичок критичного 

осмислення професійної проблеми, здатності самостійно опрацьовувати 

інформацію, набуття якостей, що стануть у нагоді в майбутньому професійному 

житті; 

- кожний вищий навчальний заклад створює свою базу найбільш часто 

використовуваних інноваційних методів із врахуванням специфіки 

викладацького складу, контингенту студентів, особливостей спеціальностей, 

фахівців з яких готує конкретний виш, матеріально-технічного забезпечення та 

ін. 

Сукупність цих методів утворює методичну скарбницю національної 

вищої школи, яка свідчить про серйозну і копітку роботу щодо утвердження 

європейських якостей у вищій освіті України. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Поява нових (інноваційних) технологій навчання у вищій школі зумовлене 

соціально-економічними змінами в нашому суспільстві, розвитком ринкових 

відносин. Ринкові умови вимагають професійної мобільності, високої 

компетентності, низки особистісних якостей. Метою освітнього процесу уже не 

виступає процес передачі знань, умінь та навичок, - метою стає формування 

цілісного, висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця. 

Наш час – це час суттєвих змін у науці, техніці, інформаційному 

середовищі, освіті. Суспільству потрібні люди, які здатні приймати 

нестандартні рішення, вміють творчо мислити. Тому одним із пріоритетних 

напрямків політики нашої держави є турбота про обдаровану та талановиту 

молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Як 

зазначено у Національній доктрині розвитку освіти, «Держава повинна 

забезпечувати розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового 

пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості». Одним із вирішальних 

чинників розв’язання цих завдань є розвиток креативного мислення у 

здобувачів вищої освіти.  

Сучасні технології навчання та механізм застосування креативних підходів 

у вищому навчальному закладі зорієнтовані на створення умов для 

самовираження і саморозвитку здобувачів вищої освіти.  

Спрямованість навчально-виховного процесу на професійний розвиток та 

формування компетенцій здобувачів вищої освіти значною мірою залежить від 

ефективного використання змісту навчальних предметів для організації творчої 

навчальної діяльності в межах вивчення навчальних курсів. Орієнтацію процесу 

навчання на розвиток професійних можливостей можна здійснювати такими 

основними шляхами: 

- аналіз і виявлення можливостей змісту навчального матеріалу кожного 

предмета державного компонента навчальних планів щодо розвитку творчих 

можливостей студентів; 

- введення до навчальних планів додаткових курсів для заповнення 

прогалин у розвитку специфічних якостей та професійних компетенцій 

здобувачів. 
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З метою формування особистості студента в навчальному процесі сучасна 

дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання такими 

прийомами та способами, які сприяли б формуванню в суб’єктів навчання 

мотивації, майбутньої професійної діяльності та змістовних життєвих настанов, 

високого рівня активності й емоційної заангажованості в навчально-

пізнавальної діяльності, створенню умов для активного самостійного набуття 

студентами  загальнонаукових та професійних знань, навичок та вмінь. 

Головним показником інновації та технології використання креативних 

освітніх методик є прогресивне начало в розвитку навчального закладу у 

порівнянні з встановленими традиціями і загальною викладацькою практикою. 

Інновації в системі освіти пов’язані з внесенням змін в цілі, зміст, методи і 

технології, форми організації і систему управління, в стилі науково-

педагогічної діяльності і організацію навчально-пізнавального процесу, в 

систему контролю і оцінки рівня освіти, в навчально-методичне забезпечення, в 

систему фінансування, в систему виховної роботи, в навчальний план і 

навчальні програми, в діяльність викладача і здобувача вищої освіти. 

Креативні методи навчання: кейсовий метод, метод “мозкового штурму”, 

метод емпатії, метод інверсії, метод синектики. 

Основна мета кейсового методу – навчити на прикладі конкретної ситуації 

(кейса) груповому аналізу проблеми і самостійному прийняттю рішень. 

Суть методу синектики в тому, щоб зробити невідоме відомим, а звичне – 

чужим, перетворити невідоме у відоме означає вивчити проблему і звикнути до 

неї, після цього проробляється зворотна операція – звичне зробиться чужим. Це 

досягається за допомогою чотирьох типів операцій: особистісне уподобання, 

пряма аналогія, символічна аналогія та фантастична аналогія. 

Метод інверсії зорієнтований на пошук протилежних вирішень творчого 

завдання в нових, несподіваних напрямах, частіше за все традиційним поглядам 

та переконанням, які присутні в логіці. 

У вирішенні творчих завдань використовуються різні аналогії: конкретні 

(матеріальні) та абстрактні. У ситуаціях уявної побудови аналогії іноді хороші 

евристичні результати дає такий прийом як гіперболізація (значне збільшення 

або суттєве зменшення масштабів досліджуваного об’єкта). Найчастіше, 

емпатія - уособлення однією особою іншої. У вирішенні творчого завдання 

емпатія розглядається, як уособлення людини з неживим об’єктом, процесом, 

системою. 

Емпатія у рішенні творчої задачі розуміється як ототожнення людини з 

технічним об’єктом, процесом, деякою системою. Коли застосовується метод 

емпатії, то об’єкту приписують почуття, емоції самої людини: людина 

ідентифікує мети, функції, можливості, плюси і мінуси, наприклад машини, зі 

своїми власними. Людина як би зливається з об’єктом, об’єкту приписується 

поводження, що можливо у фантастичному варіанті. 

Креативні методи у навчанні допомагають краще та швидше зрозуміти 

новий матеріал. Дійсно, як зазначено у статті, ініціатива студентів грає велику 

роль, але й викладач повинен спонукати цю ініціативу. Метод "мозкового" 
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штурму, метод синектики є вдалими прикладами для здійснення креативного 

заняття. 

Щодо освітнього процесу, розуміння ефективності, як співвідношення 

результатів і пов’язаних з їх досягненням затрат, має свої особливості. У 

загальному плані, в якості інтегральних критеріїв можна розглядати: по-перше, 

якість навчання, яка підлягає максимізації; по-друге, економія часу, який 

підлягає мінімізації. 

Враховуючи соціальну роль освіти як фактору формування людини, 

доцільно в інтегральних критеріях оцінки відображати не тільки суто 

економічні показники, але й показники соціально-економічного і власне 

соціального змісту. 

До складу окремих критеріїв, значення яких підлягають максимізації з 

точки зору якості навчання, входять такі, як: успішність; частка студентів, 

отримавши високі бали; логічний контакт; психологічний контакт; зв’язок з 

іншими навчальними дисциплінами; гнучкість; мобільність; зв’язок з 

господарською практикою; індивідуалізація навчання; гуманізація навчання; 

дистанційна підтримка; пошукові елементи; набуття навичок; дослідницькі 

елементи. 

До складу окремих критеріїв, значення яких підлягають мінімізації, можна 

віднести такі, як: навчальна заборгованість; частка студентів, що отримали 

низькі бали; трудомісткість навчання; фрагментарність; дублювання 

навчального матеріалу і т.ін. 

Формування рейтингів освітніх технологій по кожному з інтегральних 

критеріїв на основі кваліметричного підходу дозволить виявити порівняльні 

переваги та недоліки кожної з них і на цій основі визначити місце освітньої 

технології в її життєвому циклі вивчення навчальної дисципліни у вищому 

навчальному закладі. 

Таким чином отримані оцінки дозволять обґрунтованіше підійти до 

вартісної оцінки освітніх креативних технологій при їх трансфері і 

впроваджувати найбільш ефективні з них. Це сприятиме прискоренню навчання, 

підвищенню його якості та виконанню інших вимог формування креатосфери 

як складової освітнього простору. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Методика викладання економічних наук покликана забезпечити високий 

теоретичний рівень викладання, сувору науковість, яскравість і дохідливість 

викладання матеріалу.  Традиційні методи навчання, розраховані на відносно 

стабільну навчальну інформацію, на сучасному етапі є малоефективними. 

Зростає необхідність у стимулюванні здобувачів вищої освіти до активного 

навчання, до самостійного пошуку вирішення проблем, творчого та гнучкого 

мислення. 

Використання інтерактивних технологій навчання у вищих навчальних 

закладах розглянуто в працях В. Беспалько, В. Євдокимова, М. Кларіна, 

Е. Пєхоти, Г. Селевко, В. Серикова, С. Сисоєвої, І. Якиманської. Інтерактивні 

технології навчання, які сприяють соціальному становленню особистості, 

розглянуті Б. Ананьєвим, Л. Виготським та ін.  

У контексті інтерактивного навчання знання набувають іншої форми. З 

одного боку, вони є певною інформацією про навколишній світ, яку здобувачі 

вищої освіти одержують не у вигляді готового набору фактів, а в процесі 

власної пізнавальної діяльності. З іншого боку, у процесі взаємодії з іншими 

слухачами та викладачем здобувач вищої освіти опановує систему апробованих 

способів діяльності, засвоює різні механізми пошуку знань в індивідуальній, 

груповій чи колективній роботі. Тому знання, здобуті здобувачами вищої освіти 

в такій спосіб, є одночасно й інструментом для самостійного їх здобування. 

Мета інтерактивного навчання – створення викладачем таких умов навчання, за 

яких здобувач вищої освіти сам відкриватиме, здобуватиме й формуватиме 

знання та власну компетентність у різних сферах життя. Саме це є 

принциповою відмінністю цілей інтерактивного навчання від цілей традиційної 

системи освіти [1]. 

На даний момент не існує єдиного визначення інтерактивних технологій 

навчання та методів їх класифікації. Аналіз праць з даного питання дає 

можливість сформувати наступний підхід до класифікації інтерактивних 

технологій. 

За рівнем застосування інтерактивні технології навчання поділяють на 

загальнопедагогічні та особистісно орієнтовані. Вони характеризують освітній 

процес як такий, що орієнтований на розвиток особистості кожного здобувача 

вищої освіти, урахування суб’єктивного життєвого досвіду кожного з них. 

За концепцією засвоєння інтерактивні технології навчання 

характеризуються як асоціативно-рефлекторні та розвивальні [2]. 
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За орієнтацією на особистісні структури інтерактивні технології навчання 

є інформаційно-операційними, оскільки вони сприяють формуванню системи 

знань, умінь і навичок, а також способів розумових дій. Крім того, ці технології 

сприяють формуванню механізмів саморозвитку кожної особистості. 

За змістом та структурою інтерактивні технології навчання поділяють на 

навчальні, світські й загальноосвітні. 

За типом управління пізнавальною діяльністю в інтерактивних технологіях 

навчання виокремлюють систему малих груп, у якій взаємодія викладача зі 

здобувачами вищої освіти є циклічною, з обов’язковим контролем і 

взаємоконтролем; вербальну організацію пізнання здобувачів вищої освіти, 

коли викладач має можливість обмінюватися інформацією з усіма здобувачами. 

При цьому застосовуються індивідуальні, групові та колективні форми 

навчання. 

За підходом до людини інтерактивні технології навчання належать до 

особистісно орієнтованих технологій, що засновані на педагогіці 

співробітництва. У таких технологіях панують суб’єкт-суб’єктні відносини між 

викладачем та здобувачами вищої освіти. У центрі освітнього процесу 

перебуває особистість і її розвиток, який полягає в розкритті природних 

здібностей кожної людини з опорою на її життєвий досвід [3]. 

За методом, що переважає, інтерактивні технології навчання 

характеризуються як розвивальні, саморозвивальні, діалогічні, комунікативні, 

ігрові, творчі. 

В цілому інтерактивні технології засновані на діяльнісному підході, 

допомагають досягти вимог освітнього стандарту, дають можливість 

самореалізації кожного учасника навчального процесу, звільняють педагога від 

стандартної ролі дидакта, формують обстановку соціального партнерства, 

формують такі необхідні в сучасній реальності навички комунікабельності, 

самостійного пошуку і оцінки інформації, виховують особисту відповідальність 

учнів за результати свого навчання 
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

КУРСУ «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ» 

 

Кейс-метод з курсу «Державний фінансовий контроль» - це імітаційна 

модель діяльності підрозділів Державної фінансової інспекції України (ДФІ). У 

процесі одночасно беруть участь 2 команди, кожна з яких здійснює ревізію на 

установі. Кожна команда має дотримуватися структури типових завдань: етапів 

кейс-методу, програмного змісту й часу, відведеного на кожен вид роботи 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Структура типових завдань 

Етап Час Програмний зміст 

Вступ до кейс-

методу 

10 хв. 1.Вид і завдання кейс-методу 

2.Вхідний аналіз знань слухачів 

3.Обов’язки слухачів під час проведення кейс-методу 

4.Особливості кейс-методу 

5.Уміння, яких набувають слухачі (очікувані 

результати кейс-методу) 

6.Порядок проведення заняття 

1. Планування і 

підготовка до 

проведення ревізії 

5 хв. 1.Організація планування контрольно-ревізійної 

роботи в системі ДФІ України 

2.Основні етапи ревізії 

3.Сутність процесу планування ревізії та його 

інформаційне забезпечення 

4.Висновки з етапу планування та підготовки до 

проведення ревізії 

2. Проведення 

ревізії 

20 хв. 1.Організація контрольних заходів, пов’язаних із 

проведенням ревізії 

2.Методика проведення ревізії 

3.Документальне й інформаційне забезпечення етапу 

проведення ревізії 

4.Підбиття підсумків етапу проведення ревізії 

3. Оформлення 

матеріалів ревізії 

та реалізація їх 

10 хв. 1.Підготовка документів етапу оформлення 

матеріалів ревізії 

2.Регламентація роботи посадових осіб ДФІ і 

ревізованих установ при оформленні матеріалів 

ревізії та їх реалізації 

3.Підбиття підсумків етапу оформлення матеріалів 

ревізії та їх реалізація 

4. Контроль знань 

і навичок (підбит-

тя підсумків кейс-

методу) 

5 хв. 1.Контрольні запитання за матеріалами поставлених 

завдань 

2.Контрольні завдання студентам 
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Контрольні завдання виконують у вигляді кейс-методу, безпосередніми 

учасниками якої є викладач і студенти. 

Викладач керує процесом кейс-методу і виконує такі функції: 

− постановка мети і завдань кейс-методу, розроблення ситуацій і 

навчальних запитань; 

− розподіл студентів за групами; 

− представлення учасників кейс-методу, розподіл ролей; 

− надання слова учасникам кейс-методу; 

− координація роботи учасників кейс-методу; 

− підбиття підсумків ділової кейс-методу. 

Функції студентів: 

− загальне обговорення ситуації чи завдання; 

− аналіз чинників, що впливають на пропоновані висновки чи рішення; 

− підготовка та проведення ревізії за матеріалами модельованої установи; 

− отримання даних, необхідних для планування чи проведення ревізії 

(залежно від завдання); 

− складання й оформлення робочих документів ревізора й загального акту 

ревізії. 

Викладач визначає, які саме дії або операції будуть розігруватися, 

послідовність і обсяг їх. За результатами виконання поставлених завдань 

відбувається презентація кожної групи, під час якої треба відповісти на 

запропоновані запитання. Отримані результати й висновки мають 

спрямовуватися на підтвердження їх. 

У процесі застосування кейс-методу студентам належить виконати 

конкретні завдання окремих блоків ділової гри з моделюванням дій членів 

контрольно-ревізійної групи (у складі: головного контролера-ревізора, ревізорів 

І категорії, ревізорів II категорії). 

Відмітна риса цього завдання полягає в тому, що запитання і заходи, які 

стосуються контролю, в перебігу ревізії розподіляються учасниками від 

моменту планування перевірки певного блоку (об’єкта контролю) до складання 

загального акту ревізії за результатами цієї перевірки за певним напрямом. 

Керівник визначає, які саме дії розігруватимуться, в якій послідовності та в 

якому обсязі. 

Обсяг і глибина розгляду цих питань залежать від часу, відведеного на цей 

блок кейс-методу, базової підготовки студентів, загального плану й регламенту 

проведення, що їх складає керівник гри. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 

СТУДЕНТАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Якщо говорити про сутність інтерактивного навчання, то необхідно 

підкреслити, що навчальний процес відбуватиметься за умови постійної, 

активної взаємодії всіх, хто вчиться. Це співнавчання, взаємонавчання, де 

студент і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами процесу, а тому 

добре розуміють, що вони роблять, мають спільну рефлексію щодо їхніх знань, 

умінь, досягнень тощо. Організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення 

проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.  

Інтерактивне навчання формує у студентів компетентність, розширює їх 

пізнавальні можливості у здобутті, аналізі та застосуванні інформації, а також є 

базою формування умінь і навичок у майбутній професійній діяльності. У такій 

співпраці забезпечуються можливості взаємин студентів та викладачів на рівні 

партнерства, співдружності, співробітництва. Студенти навчаються ухвалювати 

важливі рішення, мають можливість спілкуватися та розвивати професійні 

вміння і навички. У них з’являється глибока внутрішня мотивація. Викладач 

має можливість виявити свої здібності, виступає як організатор, консультант 

тощо. Інтерактивне навчання ґрунтується на взаємодії студентів у середовищі, 

що створюється на занятті й існує як реальність, у якій вони знаходять для себе 

частину досвіду, який необхідно засвоїти. При цьому досвід того, хто 

навчається, є центральним джерелом навчального пізнання. У такому навчанні 

студент є повноправним учасником процесу і його досвід не менш важливий, 

ніж досвід викладача, який не дає готових знань, а спонукає до самостійного 

пошуку. 

З метою ефективного застосування технології інтерактивного навчання 

викладач повинен провести зі студентами підготовчу роботу: прочитати, 

продумати, виконати самостійні завдання; відібрати такі інтерактивні вправи, 

які сприяли б оптимальному результату при засвоєнні теми; створити умови 

для прояву самостійності при виконанні вправ; провести глибоке обговорення 

підсумків роботи. 

Структуру заняття за інтерактивною технологією можна подати так: 

1. Мотивація (підбір методу для мотивації - бесіда, «мозковий штурм», 

«незакінчене речення», розгляд проблемних ситуацій тощо). 

2. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів. 

3. Обговорення основних теоретичних положень з теми заняття. 

4. Робота в малих групах, в парах, колективна діяльність. 

5. Мозковий штурм. Дискусія. Вільний мікрофон тощо.  

6. Рефлексія (усвідомлення результатів заняття). 

Аналіз та оцінку роботи підгруп можна проводити за такими критеріями: 
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Компетентність студентів у темі, яка обговорюється. 

Уміння поєднати теоретичний матеріал з практикою. 

Творчість, активність. 

На заняттях з дисципліни «Вища та прикладна математика» має активно 

застосовуватися групова навчальна діяльність - модель організації навчання в 

малих групах, об’єднаних спільною навчальною метою. Найдоцільніше парну і 

групову роботу проводити на етапі застосування набутих знань. Тому аудиторія 

поділяється на підгрупи з різними навчальними можливостями, і кожна з цих 

підгруп потребує особливого, індивідуального підходу. Найважче працювати зі 

студентами з слабким рівнем знань, вони потребують багато уваги на занятті, і 

тому постає питання, як організувати роботу з ними, щоб не залишати поза 

увагою інші групи студентів. 

Весь процес розв’язування задачі можна розділити на вісім етапів: 

1-й етап - аналіз задачі; 2-й етап - схематичний запис задачі; 3-й етап - 

пошук способу розв’язування задачі; 4-й етап - виконання розв’язування задачі; 

5-й етап - перевірка розв’язку задачі; 6-й етап - дослідження задачі; 7-й етап - 

формулювання відповіді задачі; 8-й етап - аналіз розв’язування задачі. 

Математичні задачі, для розв’язування яких в курсі математики існують 

готові правила, або ці правила безпосередньо випливають з означень чи теорем, 

що визначають програму розв’язування цих задач у вигляді послідовності 

кроків, називають стандартними. При цьому передбачається, що для виконання 

окремих кроків розв’язування стандартних задач в курсі математики існують 

конкретні правила. 

Процес розв’язування стандартних задач має такі особливості:  

- аналіз задач зводиться до встановлення (розпізнавання) виду задач; 

- пошук розв’язування полягає у складанні на підставі загального правила 

(формули, тотожності) або загального положення (означення, теореми) 

програми – послідовності кроків розв’язування задач даного виду; 

- саме розв’язування стандартної задачі полягає у застосуванні загальної 

програми до умови даної задачі. Якщо деякі кроки програми розв’язування 

вимагають для свого виконання використання також інших програм, то 

стосовно них проводяться ті ж операції (розпізнавання виду задачі, складання 

програми розв’язування і виконання розв’язування на основі цієї програми). 

Звідси виходить, що для того щоб легко розв’язувати стандартні задачі (а 

вони є основними математичними задачами, оскільки всі інші зрештою 

зводяться до них), потрібно:  

1) пам’ятати всі вивчені в курсі математики загальні правила (формули, 

тотожності) і загальні положення (означення, теореми);  

2) вміти розгортати згорнуті загальні правила, формули, тотожності, а 

також означення і теореми у програмі послідовності кроків розв’язування задач 

відповідних видів. 

У визначенні стандартних задач за основну їх ознаку вважають наявність в 

курсі математики таких загальних правил чи положень, які однозначно 

визначають програму розв’язання цих задач і виконання кожного кроку цієї 

програми.  
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Звідси зрозуміло, що нестандартні задачі - це такі задачі, для яких в курсі 

математики немає загальних правил і положень, що визначають точну програму 

їх розв’язування. 

Процес розв’язування будь-якої нестандартної задачі складається у 

послідовному застосуванні двох основних операцій: 

1. Зведення (шляхом перетворення або переформулювання) нестандартної 

задачі до іншої, їй еквівалентної, але уже стандартної задачі; 

2. Розбиття нестандартної задачі на декілька стандартних підзадач. 

В залежності від характеру нестандартної задачами використовуємо одну 

із цих операцій або обидві. При розв’язуванні більш складних задач ці операції 

доводиться застосовувати багаторазово.  

Відомо, що будь-яке заняття - це складне педагогічне явище, витвір 

викладача, на якому студенти демонструють свої знання, уміння та навички. 

Ще однією ефективною технологією формування професійних знань, 

умінь та навичок є ситуативне моделювання або гра (ділова, рольова, 

імітаційна). 

Ділова гра передбачає моделювання педагогічного процесу; в її зміст 

закладаються навчальні проблеми, вибудувані у вигляді системи ігрових 

завдань, що містять той чи інший тип суперечностей; спільну діяльність, що 

базується на імітації функцій майбутньої діяльності. 

Таким чином, ділова гра, як форма інтерактивного навчання, дає 

можливість формувати у студентів цілісне уявлення про професійну діяльність 

та її динаміку, набувати проблемно-професійного та соціального досвіду, в 

тому числі і ухвалювати індивідуальні та колективні рішення, розвивати 

теоретичне та практичне мислення у професійній сфері, формувати пізнавальну 

мотивацію. 

Отже, інтерактивні технології навчання на заняттях з курсу «Вища та 

прикладна математика» сприяють ефективному розвитку в кожної особи 

математичних здібностей, розвитку логічного мислення, формування в його 

учасників передусім таких інтелектуальних умінь, як аналіз, порівняння, 

виділення головного, а також критичне мислення та здатність приймати 

відповідальні рішення. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТУ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

РОЗРАХУНКІВ» 

 

На сучасному етапі перед викладачами вищих навчальних закладів гостро 

постає проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу студентів 

до навчання. Однією з можливостей розв’язання даної проблеми є 

запровадження технологій інтерактивного навчання, які є складовою частиною 

сучасних інноваційних технологій. 

Метою застосування інтерактивних методів у процесі вивчення будь-якої 

дисципліни, зокрема «Автоматизації економічних розрахунків» є створення 

комфортних умов навчання, в яких усі студенти взаємодіють між собою. На 

заняттях створюється можливість обговорення різноманітних проблем, 

доведення, аргументування власного погляду, тобто відбувається взаємодія 

викладача і студента, яка орієнтує особистість на розвиток її творчих і 

розумових здібностей та комунікативних навичок [2, с.25]. 

Від сучасного навчального закладу вимагається запровадження нових 

підходів до навчання, що забезпечують розвиток комунікативних, творчих і 

професійних компетентностей та стимулюють потребу майбутнього фахівця у 

самоосвіті на основі змісту та організації навчального процесу [2, с.15]. На 

нашу думку, досить вдалим в цьому ракурсі є використання такої технології як 

веб-квест. За тривалістю виконання розрізняють веб-квести короткострокові та 

довгострокові.  

Метою короткострокових веб-квестів є здобуття  знань і здійснення їх 

інтеграції в свою систему знань. Робота над короткостроковим веб-квестом 

може займати від одного до трьох занять.  

Довгострокові веб-квести спрямовані на розширення й уточнення понять. 

Після закінчення роботи над довгостроковим веб-квестом, студент повинен 

уміти вести глибокий аналіз отриманих знань, уміти їх трансформувати, 

володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити завдання для роботи за  

темою. Робота над довгостроковим веб-квестом може тривати від одного тижня 

до місяця (максимум два). 

Веб-квести найкраще підходять для роботи в міні-групах, проте існують і 

веб-квести, які призначені для роботи окремих студентів. 

Характерними особливостями веб-квесту, що відрізняють його від інших 

технологій є такі: перш за все, заздалегідь визначаються ресурси, в яких є 

інформація, необхідна для розв’язання проблеми. По-друге, веб-квест 

однозначно визначає порядок дій, який має виконати студент для одержання 

необхідного результату. По-третє, обов’язковою складовою цієї технології є 

перелік тих знань, умінь і навичок, яких можуть набути студенти при виконанні 

веб-квесту. По-четверте, однозначно визначені критерії оцінки виконаних 

завдань [1, с.298]. 
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Основною метою веб-квесту є надання студентам практичних навичок і 

знань, які знадобляться їм у реальних робочих умовах, а також формування 

таких показників креативності, як: наявність внутрішньої мотивації до творчої 

самореалізації; готовність вирішувати управлінські завдання в ситуаціях 

невизначеності; знання в галузі менеджменту, бізнесу, маркетингу, знання 

технологій управлінської діяльності; швидкість, гнучкість, оригінальність, 

асоціативність мислення; володіння прийомами генерування й аналізу ідей, 

ініціатива в діяльності; здатність впливати на підлеглих, контактність; базові 

управлінські навички, досвід творчої діяльності. 

Так, студентами майбутніми економістами розроблено веб-квест 

«Економічний спецназ». Квест пропонує завдання, розв’язання яких сприятиме 

формуванню умінь і навичок важливих для майбутньої професійної діяльності 

та креативності. 

 

 
Рисунок 1 – Головна сторінка веб-квесту «Економічний спецназ» 

 

Основне завдання квесту полягає у економічному аналізі підприємства та 

результатів його діяльності за останні 3 роки, складанні плану та стратегії 

підприємства, а також спрогнозувати діяльність підприємства. 

Для виконання завдання квесту обиралося по 4 студента. Це зроблено для 

можливості формування навичок командної роботи у студентів, більш 

ефективного формування у студентів таких показників креативності як 

ініціатива в діяльності; здатність впливати на підлеглих, контактність; базові 

управлінські навички. Завдання веб-квесту може виконати і один студент, але 

це займе великий обсяг часу. 

Ролі запропонованого веб-квесту: 

Стратег (розробляє загальну стратегію розвитку для підприємства). 
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Планувальник (розробляє подальший план на наступний рік та прогноз на 

наступні 5 років для підприємства). 

Аналітик трудових ресурсів (аналізує трудові ресурси підприємства, а саме 

рух робочої сили, її кількість, фонд заробітної плати і т.п.). 

Аналітик економічних ресурсів (аналізує економічні ресурси). 

На перший погляд може здатися, що обсяг роботи аналітиків більший ніж 

у стратега, але для ролі стратега у завданні квеста зазначено, що стратег має 

розробити як основну, так і запасну стратегію. До того ж стратег має 

обґрунтувати свою позицію, щодо бачення стратегії розвитку компанії, та 

надати реальні показники (цифри) розвитку підприємства. 

Працюючи з Веб-квестами студенти поєднують текст, графіку, 

мультиплікацію, відео і звук, що на нашу думку, забезпечує найбільш повні 

уявлення про будь-яку сферу діяльності людини, зокрема в менеджменті. 

Інтерактивність системи (можливість керувати темпом, повнотою, 

послідовністю засвоєння знань, можливість перевірки засвоєних знань і вмінь, 

можливість звертатися до довідників і посібників) робить її 

багатофункціональною і стимулює максимальний темп засвоєння знань, їх 

використання в практичній діяльності. 

Підсумком веб-квесту є презентація або веб-сторінка, котрі можна 

розмістити в Інтернеті ( на сайті інституту) та надати можливість всім залишати 

свої думки, пропозиції, відгуки та навіть відповідні правки, тобто здійснювати 

зворотний зв’язок. 

Використання цього методу спонукає викладача до постійної творчості, 

самовдосконаленню, професійного та особистого росту і розвитку. Таким 

чином, використання в педагогічному процесі технології інтерактивного 

навчання є необхідною умовою оптимального розвитку і тих, хто навчається і 

тих, хто навчає. 
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MIND MAPS ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ 

 

Mind map (ментальні карти) – це розробка Тоні Б’юзена, відомого 

письменника, лектора і консультанта з питань інтелекту, психології навчання і 

проблем мислення. На противагу традиційним способам конспектування і 

ведення записів він прибрав з конспектів все зайве і запропонував дуже просту 

систему. 

Актуальність дослідження спричинена значним зростанням цікавості до 

даної методики обробки інформації з боку усіх учасників освітнього процесу. 

Тому є необхідність охарактеризувати доступні сервіси, що можуть значно 

полегшити створення ментальних карт. 

Питання використання mind map у навчальному процесі відображені у 

роботах таких закордонних вчених, як Т. Б’юзен, Б. Санто, В. Хартман, Б. Твісс, 

Р. Фостер, Й. Шумпетер та ін. 

Mind map створюються на аркуші паперу, який зазвичай розташовується 

горизонтально. Замість простих лінійних записів тут використовується 

радіальний спосіб. Всі ключові слова розміщуються на гілках, причому 

рекомендується використовувати одне слово для кожної гілки, а не цілі фрази. 

Найважливіше – вибирати поняття, які будуть використовуватись в якості 

опорних точок [1, с.13]. 

Mind map використовуються: 

− при навчанні, створення конспектів лекцій і книг; 

− при вирішенні різних завдань творчого характеру; 

− при мозкових штурмах; 

− в процесі підготовки матеріалів по складних темах; 

− в плануванні; 

− для узагальнення та структуризації наявних знань; 

− при підготовці до презентацій. 

У процесі створення mind map задіяні обидві півкулі мозку, так що в 

результаті працює велика частина кори головного мозку, бере участь більше 

нейронів, ростуть здатності пам’яті, сприйняття і мислення [2]. 

Зручно створювати mind map в спеціальних сервісах, які компенсують 

індивідуальні недоліки почерку, позбавляють від необхідності носити з собою 

набір кольорових ручок або олівців і дозволяють прикріплювати до карт якісь 

додаткові дані. На рисунку 1 наведено зразок mind map з характеристикою 

етапів створення, популярних сервісів та переваг їх використання, створений 

автором з використанням сервісу Coggle [3]. 
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Рисунок 1 – Зразок ментальної карти 

 

Нижче представлено кілька додатків і сервісів з безкоштовним тарифом 

для створення mind map, що користуються великою популярністю, а саме: 

MindMeister, MindMup, Mind42, XMind, MindJet Mind-manager, Bubbl.us, 

Comapping, MindGenius, Wisemapping, Mapul, Mindomo, Coggle. Для вибору 

більш підходящого сервісу рекомендується подивитися на опис функцій і 

візуальну реалізацію кожного з них.  

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика програм для створення 

ментальних карт [1, 2] 

Назва 

програми 

Тип 

додатку 

Операційна 

система 

Синхронізація з 

хмарою 

Інтер

фейс 

Дод. мож-

ливості 

MindMeister Онлайн iOS, Android + 5 + 

MindMup Онлайн Будь-яка + 5 + 

Mind42 Онлайн Будь-яка – 4 – 

XMind Десктоп 
Linux, iOS, 

Windows, Mac 

+ 
5 + 

MindJet 

Mind-manager 
Десктоп 

iOS, Android, 

Windows, Mac 

+ 
5 + 

Bubbl.us Онлайн Будь-яка – 3 + 

Comapping 
Десктоп, 

онлайн 

Windows, Mac 

Linux 

– 
4 + 

MindGenius Десктоп Windows,iOS – 5 + 

Wisemapping Онлайн Будь-яка – 4 + 

Mapul Онлайн Будь-яка – 4 + 

Mindomo 
Десктоп, 

онлайн 

Linux, 

Windows, Mac 

+ 
5 + 

Coggle Онлайн Будь-яка + 4 + 

 

http://bubbl.us/
http://bubbl.us/
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З огляду на найважливіші характеристики можна зробити висновок, що 

найефективнішими та зручними у використанні є MindMeister, MindMup, 

Mindomo та Coggle. 

Більшість додатків дозволяють працювати з так званими плаваючими 

темами. Ці теми не прив’язані до центральної і створюють додаткові карти в 

поточному проекті. Багато з представлених вище додатків дозволяють 

перетворити статичну карту в динамічну презентацію, оживити карту думок. 

Тоні Б’юзан пропонує наступні кроки створення mind map [2]: 

− Почніть з центру порожньої сторінки (дошки), так як старт в центрі дає 

вам більше свободи для того, щоб мислити в різних напрямках. 

− Використовуйте фото або малюнок в якості центральної ідеї, оскільки 

картинка допомагає фокусуватися на проблемі і стимулює уяву. 

− Використовуйте різні кольори, це зробить вашу карту більш живою. 

− Робіть зв’язки між гілками, так ви зможете краще зрозуміти картину в 

цілому і запам’ятати більше. 

− Використовуйте одне ключове слово для кожної лінії, це зробить mind 

map більш гнучким. 

− Використовуйте картинки при створенні карти. 

Підсумовуючи викладений матеріал, зазначимо, що mind map можуть 

стати невід’ємною складовою освітнього процесу. Цей метод сприяє 

інтелектуальному пошуку і розвитку, виробленню нових систем поглядів, 

забезпечує реалізацію засад інтегрованої освіти, відображаючи системність і 

цілісність знань, у середньому на 10-15% покращує запам’ятовування та 

обробку інформації людиною, унаочнює матеріал, що пропонується до 

вивчення та засвоєння, є своєрідною технікою мислення та засобом творчого 

розвитку особистості. Зокрема використання спеціальних сервісів для 

створення mind map значно полегшує, пришвидшує цей процес, а також 

відкриває нові горизонти використання створених mind map. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

На сьогоднішній день рівень організації освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі повинен відповідати світовим стандартам вищої школи, 

забезпечувати активне мотивоване здобуття студентами професійних знань та 

набуття якісної освіти. Вхід України до Болонського процесу забезпечив її 

інтеграцію до Європейського освітнього простору. 

Загальним спрямуванням інновацій у вищій школі є: індивідуалізація 

навчальної діяльності студентів, активація їх навчання, підвищення рівня 

мотивації та відповідальності за якість засвоєння матеріалу необхідного для 

підготовки сучасного спеціаліста. 

Основні інновації в навчальному процесі студентів обумовлені 

застосуванням, переважно, інтерактивних методів. Це навчання пов’язане з 

розвитком Інтернету, відповідно великих можливостей інформаційних 

комп’ютерних технологій. Звідси, застосування нових технологій дає змогу 

сформувати соціальні компетентності, а це і комунікативні навички, і 

презентаційні уміння. 

Інноваційні технології навчання являють собою ефективні психолого-

педагогічні методи, форми, засоби, які базуються на культурно-виховному 

аспекті, на традиційних досягненнях освіти, які залишаються ефективними, але 

трансформуються в залежності від часу, психологічних особливостей 

особистості та фаху закладу. В цьому допомагає нормативно правова база 

України, в тому числі і положення Міністерства освіти і науки України «Про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», постанови Верховної 

Ради України «Про концепцію науково-технологічного та інноваційного 

розвитку України». У свою чергу в країнах Америки існує своя нормативно-

правова база стосовно розвитку власних інноваційних систем (табл.1).  

 

Таблиця 1 – Нормативно-правова база розвитку інноваційних систем країн 

Америки 
Країна США Канада Бразилія 

Нормативно -

правова база 

- Закон про організацію 

і пріоритети науково-

технічної політики; 

- Закон Стівенсона-

Вайдлера про 

технологічні інновації; 

- Закон Баючи-Частка; 

- Закон про розвиток 

інновацій у малому 

бізнесі;  

-Закон 

«AmericaCOMPETES». 

- Інноваційна стратегія 

уряду Канади; 

- Інтеграція інновацій у 

бізнес-стратегії; 

- Державна заохочувальна 

підтримка інноваційної 

діяльності, визначена 

ринковими 

можливостями; 

- Покращення доступу до 

державної Інноваційної 

програми. 

- Інноваційний 

закон; 

Закон «GoodLaw»; 

- Національна 

стратегія в галузі 

науки, технології та 

інновацій Бразилії. 
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Дослідниками інноваційної діяльності в навчальному процесі студентів 

виступають наступні науковці: М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, 

А. Ніколс та інші. Автори стверджують, що педагогічна технологія – це «… 

певний порядок, логічність і послідовність відповідно до поставленої мети, як 

певною мірою алгоритмізації спільної діяльності викладача і студента у процесі 

навчання, узгодженість їхніх дій та відносин». 

До основних понять інноваційних технологій можна віднести: 

− нестандартне проведення лекцій; 

− індивідуальна робота з студентами; 

− контроль та оцінка навчальних досягнень при використанні 

інноваційних процесів; 

− проблемне і модульне навчання; 

− науковий експеримент при вивченні нового матеріалу; 

− застосування удосконалених інформаційних технологій. 

Серед навчальних інноваційних технологій значне місце посідають 

наступні: особисто-орієнтовані, інтеграційні, колективної дії, інформаційні, 

дистанційні, модульно-розвивальні, тощо. Таким чином, на практиці 

педагогічні технології, в умовах комп’ютеризації впровадження інновацій в 

навчальний процес студентів вищих наукових закладів, можна розподілити на:  

− структурно-логічні технології; 

− інтеграційні технології; 

− ігрові технології; 

− тренінгові технології; 

− інформаційно-комп’ютерні технології; 

− діалогові технології. 

Слід зазначити, що імплементація інноваційних технологій може бути 

ефективною, якщо проводиться оцінювання знань студентів, використовуючи 

тестові завдання, які вказують на досягнення студентом рівня сформованості 

знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних якостей і використовуються 

для встановлення відповідного рівня навчання вимогам стандартів вищої 

освіти. Комп’ютерний тестовий контроль дає можливість отримати адекватну 

інформацію про якість навчання студентів завдяки наявності чіткого алгоритму 

дій та єдиного підходу до проведення контролю з об’єктивним оцінюванням 

результатів. 

Освітня інноваційна діяльність в навчальному процесі студентів має 

сприяти підвищенню їх конкурентоспроможності, досягненню в перспективі 

більш ефективного розвитку нашого суспільства. При цьому в основі повинна 

бути цілісність моделі навчально-виховного процесу і заснована на 

діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення. 

Популяризація інноваційних технологій в навчальному процесі студентів – 

це в сьогоденні необхідний захід у Болонському навчальному процесі, а саме: 

Австрійська республіка – створена «Національна Рада з питань наукових 

досліджень, технологій і розвитку», яка вирішує питання: 

− посилення взаємодії і коопераційних зав’язків між виробництвом і 

науково-дослідницькою сферою; 
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− посилення впровадження інновацій в навчальні процеси. 

Королівство Бельгія – розвиток науково-технологічних досліджень в 

державі внесений в програму «Потенціал» на підтримку наукових закладів та 

інновацій в навчальному процесі студентів.  

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії – важлива 

особливість державного стимулювання інноваційної діяльності у просування 

розвитку науки, а саме: 

− інвестиції в дослідницькі роботи; 

− стійке забезпечення наукового сектора вченими, підвищення якості 

професійного рівня фахівців, зайнятих у науковій сфері; 

− збільшення державної підтримки наукової бази розвитку інноваційних 

технологій в навчальних процесах вузів. 

Майже в усіх високорозвинених країнах державна підтримка заохочує 

науку та освіту до здійснення інновацій в навчальних процесах. На 

сьогоднішній день впровадження інноваційних технологій в навчальний процес 

повинно бути мотивацією студента до навчання, до заохочення опанування 

матеріалів по даній дисципліні тощо. Потрібно відмітити, що імплементація 

інновацій іноді вповільняється чи, навіть, зупиняється через те, що не всі 

викладачі готові використовувати новітні технології безпосередньо на практиці. 

Отже, в сучасних умовах навчання студентів не обходиться без 

використання інноваційних технологій, що у свою чергу сприяє вдосконаленню 

та покращенню підготовки фахівців – спеціалістів. При цьому, діяльність 

викладачів повинна бути направленою на якісне інформаційне забезпечення 

студентів навчальними матеріалами, тестовими завданнями, ефективне 

управління освітнім процесом і, одночасно, використання принципу співпраці 

викладача і студентів з метою вдосконалення навчально-виховного процесу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Використання лише традиційних форм і методів навчання у сучасному 

вищому навчальному закладі призводить до того, що студенти пасивно 

сприймають інформацію, не вміють здійснювати пошук інформації самостійно, 

а також застосовувати на практиці свої знання.  

Ефективним способом роботи викладача є використання інтерактивних 

методів навчання. Основою інтерактивних методів навчання є активна 

взаємодія слухачів навчального процесу між собою. Застосування 

інтерактивних методів навчання забезпечує активізацію навчання, зменшує 

втомлюваність при сприйнятті нового матеріалу.  

У процесі спілкування студенти навчаються розв’язувати складні завдання 

на основі аналізу вхідних даних, визначати протиріччя, висловлювати 

альтернативні думки, приймати виважені рішення, брати участь у дискусіях; 

моделювати різні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через 

включення в різні життєві ситуації та переживати їх; вчитися будувати 

конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати 

конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу, 

знаходити спільне розв’язання проблеми; розвивати навички проектної 

діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт [1]. 

Під час навчання інформатики у сучасному освітньому просторі велике 

значення надають використанню інтерактивних методів, які ґрунтуються на 

особистісно-орієнтованому підході, що покращує комунікаційні вміння 

студентів. 

Під час інтерактивного навчання студент виступає у ролі суб’єкта 

навчання, а не об’єкта. Це забезпечує усвідомлення студентом своєї активної 

позиції у процесі навчання та саморозвитку. Це забезпечує внутрішню 

мотивацію студентів та підвищує ефективність навчання. При правильній 

організації використання інтерактивних методів підвищується зацікавленість 

навчальним процесом.  

За інтерактивного навчання відбувається спільне навчання (колективне, 

групове, навчання у співпраці), де і студент, і викладач є рівноправними 

суб’єктами навчання. Викладач під час інтерактивного навчання виступає як 

організатор процесу навчання, консультант, який ніколи не «замикає» 

навчальний процес на собі. Головними у процесі навчання є зв’язки між 

студентами, їхня взаємодія і співпраця. Результати навчання досягаються 

взаємними зусиллями учасників процесу навчання [2]. 

Інтерактивне навчання реалізовується шляхом використання фронтальних 

та групових форм організації навчання, інтерактивних ігор та методів, що 

покращують навички дискутування. 

На сьогодні найбільш застосованими є: 
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− фронтальна форма: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Незакінчене 

речення»; 

− групові форми: робота в парах, робота в малих групах, «акваріум»; 

− інтерактивні ігри: «Спрощене судове слухання», «Рольова гра»; 

− дискусія: «Обери позицію», метод «Прес». 

Застосування інтерактивних методів під час проведення лекційного 

заняття з інформатики – це засіб налагодження сприятливої атмосфери 

взаєморозуміння, співпраці та доброзичливості між студентами.  

Застосування викладачем інтерактивних методів навчання потребує 

дотримання певних умов: 

− створення позитивної атмосфери серед студентів для виконання 

спільних завдань; 

− забезпечення можливості вільно висловити свою думку, а також 

вислухати думку інших. 

На нашу думку, основним інтерактивним методом, який підвищить 

ефективність лекцій з інформатики, буде дискусія. Але для організації дискусії 

на лекційному занятті, викладачем має бути заздалегідь визначена мета 

дискусії, сформовані проблемні запитання, а також чітко визначені час та місце 

проведення дискусії у структурі лекції, підведені підсумки мають бути 

змістовними, поєднуючи між собою частини лекційного заняття.  

До комп’ютерно-орієнтованих інтерактивних технологій можна віднести 

хмарні технології. Хмарні технології – це технології, що надають користувачам 

Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання 

програмного забезпечення як онлайн-сервісу. До хмарних технологій можна 

віднести:  

– карти знань (англ. Mind map – карти розуму, карти пам’яті, інтелект-

карти, майнд-мепі) – спосіб зображення процесу загального мислення за 

допомогою схем; 

– інтерактивний плакат – це електронний освітній засіб нового типу, який 

забезпечує високий рівень використання інформаційних каналів сприйняття 

наочності навчального процесу; 

– хмара тегів – це візуальне подання списку категорій (або тегів, міток, 

ярликів, ключових слів тощо). Зазвичай використовується для опису ключових 

слів (тегів) на веб-сайтах, або для представлення неформатованого тексту;  

– мережеві щоденники (блоги) – сервіс Інтернет, що дозволяє будь-якому 

користувачу вести записи з довільної тематики. 

Наведемо приклади використання хмарних технологій у навчанні 

інформатики: 

− використання Office Web Apps-додатків; 

− електронні журнали і щоденники; 

− он-лайн сервіси для навчального процесу, спілкування, тестування; 

− сховища файлів, спільний доступ; 

− створення спільних документів; 

− відеоконференції; 

− сервіси Google Apps; 
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− бібліотека, медіатека, системи дистанційного навчання тощо. 

Зауважимо, що хмарні технології в навчанні забезпечують такі переваги 

[3]:  

− економія засобів на придбання програмного забезпечення;  

− зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;  

− економія дискового простору;  

− антивірусна, безрекламна, антихакерська безпека; 

− відкритість освітнього середовища для викладачів та студентів тощо. 

Розвиток засобів телекомунікацій та інтернет-технологій за останні 

десятиліття привів до широкого використання віддалених мережевих ресурсів. 

Багато провідних IT-компаній, серед яких Google, Microsoft, Amazon, мають 

власні «хмарні» сервіси, більшість із яких є безкоштовними та можуть бути 

вдало використанні в процесі навчання інформатики в закладах вищої освіти. 

Нові інтерактивні технології навчання на основі інформаційних і 

комунікаційних технологій дозволяють інтенсифікувати освітній процес, 

збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних 

масивів знань. За умови вмілого впровадження інтерактивні методи навчання 

дозволяють залучити до роботи всіх студентів групи, сприяють виробленню 

соціально важливих навичок роботи в колективі, взаємодії з колективом, 

навичок проведення чи підтримки дискусії, обговорення запропонованих тем. 

Завдяки інтерактивним методам навчання студенти набувають культури 

дискусії; навчаються приймати спільні рішення; покращують свої 

комунікативні здібності; якісно змінюють рівень сприйняття навчального 

матеріалу. 
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ДИСТАНЦІЙНІ ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО 

КОМПЛЕКСУ 

 

З метою підготовки кваліфікованих кадрів для аграрного сектору 

економіки України, зближення теорії та практики, освіти і виробництва 

актуальною є проблема поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-

освіта-виробництво». Міністерство освіти і науки України запускає перші 

пілотні проекти, у межах нових організаційно-відмінних форм навчання .з 

випробовування дуальної освіти, зокрема і аграрних професій [1]. 

Яскравим прикладом трансформації закладів аграрної освіти в Україні є 

Вінницький національний аграрний університет, в якому в умовах 

Всеукраїнського науково-навчально-виробничого комплексу (ВННК) студенти 

мають змогу фундаментальні знання, теоретичні розробки безпосередньо 

застосувати та перевірити на практиці в науково-дослідних господарствах [2]. 

Структура ВННК дозволяє університетові застосовувати гідний науковий 

потенціал та матеріальну базу дослідно-селекційних станцій та дослідних 

господарств ІБКіЦБ НААНУ [3].  

Проте, в умовах консорціуму змінюються форми підготовки фахівців, 

набуваючи рис дуальної освіти, яка в першу чергу передбачає поєднання 

аудиторних занять та можливість здобувати практичний досвід на виробництві.  

Втілення ідеї дуальної освіти також вимагає забезпечення кожного 

студента персональною освітньою траєкторією, яка формується на основі 

індивідуальних якостей та здібностей фахівця. 

За даних обставин виникають протиріччя: між традиційними та 

інноваційними формами навчання, які спрямовані на задоволення особистісних  

та професійних потреб студентів. 

Однією з перспективних форм взаємодії освітнього закладу і виробничого 

навчання, з метою оптимальної реалізації потенціалу майбутнього фахівця, є 

дистанційна інтерактивна, яка дозволяє активно отримувати освітні послуги не 

відриваючись від виробництва. 

Окрім того модель взаємозв’язків структурних підрозділів консорціуму 

дозволяє використовувати найрізноманітніші інтерактивні форми з метою 

співпраці теоретиків та практиків: конференції, семінари, круглі столи, форуми, 

наукові студентські гуртки, практичне навчання студентів на базі структурних 

підрозділів консорціуму, сумісні наукові проекти, стажування викладачів тощо. 

Важливо, що окрім активних форм спілкування, за відповідної технічної 

оснащеності, безпосередня взаємодія може відбуватися дистанційно. Оскільки 

студенти мають змогу на відстані отримувати консультації з різноманітних 

джерел, як від науковців, так і від практиків, апробувати теоретичні розробки 

на практиці, ділитись власним досвідом.  
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій дає нові можливості у 

процесі здобування освіти, але і вимагає системного використання. 

Зокрема, нові форми, враховуючи інтерактивність та дистанційність 

підготовки, передбачають трансформацію курсів усіх циклів підготовки та 

мають низку особливих етапів: 

1. визначення цілей підготовки з врахуванням особливостей спеціальності 

за якою навчаються студенти; 

2. корекція навчальних планів і програм; 

3. вироблення форм співпраці кадрового потенціалу (викладачів, 

науковців, працівників на виробництві); 

4. розробка навчально-методичних ресурсів, з використанням баз даних 

наукових та виробничих установ; 

5. розробка форм, методів, засобів співпраці;  

6. контрольно-корекційний етап. 

З-поміж навчально-методичних ресурсів ми виділяємо вебінар або 

дистанційну лекцію, яка характеризується активністю учасників, відкритістю, 

гнучкістю, доступністю, адаптивністю до нових умов, тобто наділена всіма 

рисами інтерактивності. 

Вебінар (від англ. webinar — web-based seminar), переводиться як «семінар, 

організований на базі веб-технологій».  В умовах ВННК основна мета такої 

форми заняття – надання теоретичного матеріалу майбутньому фахівцеві, як 

бази для вирішення нагальних потреб під час практики на виробництві. 

На нашу думку доцільно спочатку проводити лекції очно, за традиційною 

методикою, згодом – дистанційно, без відриву від виробництва і підсумковий 

контрольний етап здійснювати знову ж аудиторно. 

Зміст таких лекцій ми розділяємо на три блоки: базовий загальноосвітній; 

загальний профільний; індивідуальний профільний (з врахуванням 

індивідуального рівня знань та здібностей фахівця). 

Також, ми враховуємо те, що відсутність традиційних крейди і дошки під 

час дистанційних занять, передбачає підготовку якісних навчальних ресурсів: 

зрозумілих, інформативних, яскравих, динамічних, які стимулюватимуть 

активну міжособистісну взаємодію учасників. 

Наприклад, стажуючись в структурних підрозділах ВНАУ на виробництві 

викладачі кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій зробили 

висновок, що в процесі вивчення агрономічних явищ та процесів у багатьох 

випадках доцільно використовувати математичну систему Mathcad. Це сприяло 

розробці викладачами технології математичної підготовки майбутніх аграріїв в 

умовах ВННК, на основі застосування математичної системи Mathcad [4]. З 

метою підтримки інтерактивності, зазначена технологія, зокрема, передбачає 

використання електронної пошти, текстових повідомлень, мультимедіа файлів. 

Дієвим засобом злагодженості роботи є формування єдиної інформаційної 

системи та баз даних на основі аналізу якої викладачі формують зміст 

відповідних дисциплін, обираючи такі інформаційні технології, які найкраще 

відповідають логіці дисципліни та запитам практики.  
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В умовах ВННК дистанційні форми навчання мають особливі дидактичні 

ознаки: 

− можливість віртуальної присутності на занятті довільної кількості 

слухачів; 

− організація вузькоспеціалізованих лекцій для малих груп; 

− можливість індивідуальних консультацій (право вибору); 

− отримання і виконання завдань на відстані; 

− індивідуальний підхід (можливість записати лекцію, непослідовний 

доступ до інформації); 

− корекція змісту підготовки з врахуванням запитів практики (адаптація); 

− використання баз даних установ та підприємств ВННК; 

− активізація контактів (двонаправленість навчання: обмін досвідом, 

консультації вузькопрофільних фахівців); 

− зворотній зв’язок між всіма учасниками процесу підготовки (негайність 

відповіді). 

Отож, зазначені форми мають усі риси інтерактивності, оскільки вони 

стимулюють міжособистісну взаємодію за наведеними вище ознаками [4, с.42]. 

Тому впровадження дистанційних інтерактивних форм навчання є одним з 

перспективних напрямів взаємодії освітнього закладу, виробничого навчання та 

наукових установ.  
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МОЗКОВИЙ ШТУРМ ЯК ОДИН З ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Сучасний ринок праці висуває нові вимоги до професійної підготовки 

майбутніх фахівців будь-якої галузі. Вищий навчальний заклад як осередок 

освітнього процесу у свою чергу має створити сприятливі умови для навчання 

та здобуття студентами відповідних навичок та вмінь. У теперішній час 

особливою популярністю користуються інтерактивні методи навчання, які 

дозволяють розвинути вміння критично мислити та ефективно взаємодіяти з 

різними людьми.   

Метою даної роботи є дослідження сутності методу мозкового штурму у 

освітньому процесі вищих навчальних закладів. 

Сучасна освіта, заснована на поєднанні різних методів та наук, сприяє 

цілісному усвідомленню сучасного світу і збільшує креативний потенціал 

особистості. Інтеграція знань неможлива без застосування творчих зусиль та 

інтерактивних методів навчання. Інтерактивні технології навчання є доволі 

продуктивними, а їх застосування у навчальному процесі сприяє реалізації 

різноманітних завдань.  

Серед великої кількості новітніх технологій найпопулярнішим є метод 

мозкового штурму. За результатами дослідження «мозковий штурм», як 

інтерактивний метод, широко використовується у процесі навчання студентів. 

Він забезпечує комунікативну спрямованість навчання, сприяє реалізації 

особистісно-орієнтованого підходу до навчання, дає можливість розвивати та 

вдосконалювати мовленнєву діяльність. 

Мета «мозкового шторму» («мозкової атаки») полягає в тому, щоб зібрати 

якомога більше ідей щодо озвученої проблеми від усіх співрозмовників 

протягом обмеженого періоду часу, визначеного головуючим. 

Під час «мозкового штурму» на першому його етапі – генерації ідей – 

кожний учасник вільно висуває свої пропозиції щодо вирішення поставленого 

завдання. Ця форма обговорення базується цілковито на дотриманні 

учасниками загальноприйнятих етичних норм. На першому етапі обговорення 

критика повністю забороняється. А відтак усі учасники можуть спокійно 

висловлювати свої думки, знаючи, що їх не назвуть смішними або недоречними. 

Після генерації ідей бажано вибрати серед них кращі, а не відкинути гірші. На 

авторстві ідей не слід наголошувати, бо найчастіше кращі ідеї є результатом 

колективної творчості. 

Після відбору кращої ідеї (другий етап) треба розділитися на дві групи – 

прибічників і супротивників. Вони спробують ще раз проаналізувати всі 

аргументи «за» й «проти» висловленої ідеї. Під час «мозкового штурму» 

важливо виконувати й інші правила, що сприяють підвищенню ефективності 

роботи. По-перше, бажано, щоб на розгляд виносилася лише одна проблема. 
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По-друге, у процесі обговорення мають брати участь щонайбільше 12 осіб. По-

третє, варто розмістити учасників по колу, щоб вони бачили одне одного й були 

рівноправними. Необхідно також обмежити час обговорення до 30 хв. Дефіцит 

часу породжує стрес і стимулює діяльність мозку. 

Звичайно, велику роль у досягненні результатів під час «мозкового 

штурму» відіграє її керівник. Саме він має зробити все для того, щоб створити 

відповідну моральну й психологічну атмосферу у групі. Від нього залежить, 

щоб не було втрачено жодної пропозиції, щоб навіть «дика» ідея була 

обговорена, щоб усі висловлювання перетворилися з оціночних на змістовні. 

Психологічний бар’єр у такій групі людей зникає швидше, якщо склад 

учасників більш-менш однорідний [2]. 

Метод «мозкового штурму» забезпечує значну самостійну роботу з боку 

студента, чим дозволяє інтенсифікувати процес навчання, враховуючи незначну 

кількість аудиторних годин, що відводяться на вивчення предметів у вищих 

навчальних закладах. Завдяки мозковому штурму студенти отримують 

практичний досвід використання мовних засобів для досягнення певної 

практичної мети.  

Крім того, мозковий штурм сприяє розвитку критичного мислення, формує 

соціальну мобільність, розвиває комунікативну, інформаційну та технологічну 

компетенції, креативність, навички співробітництва. Саме у процесі 

обговорення студенти вчаться висловлювати власну позицію, аргументувати й 

відстоювати її, поважати думки інших, уникати конфліктних ситуацій тощо. У 

них формується уміння генерувати нові ідеї, уважно слухати, самостійно 

опрацьовувати інформацію, ставити доречні питання, робити критичні 

висновки [1]. 

Таким чином, метод мозкового штурму є одним з найефективніших 

інтерактивних методів навчання та стимулювання розвитку творчого 

потенціалу студентів. Він дозволяє знайти неординарні рішення та генерувати 

нові ідеї, а також активізує навчально-пізнавальний процес. Завдяки цьому 

методу можна досягти таких важливих навичок як вміння працювати в команді 

та самостійно, критичне мислення, повага до кожного співрозмовника тощо.  
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

З МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Ефективне управління сучасними господарюючими суб’єктами, на основі 

реалізації відповідних управлінських рішень керівниками будь-яких рівнів та 

ланок управління, потребують ґрунтовної підготовки, знань, вмінь та навичок 

вирішувати складні господарські завдання в умовах мінливого зовнішнього 

середовища. Важливим чинником вирішення існуючих проблем є пошук 

ефективних методів навчання, адаптованих до швидких соціально-економічних 

змін, що відбуваються в суспільстві. 

Проблема застосування інтерактивних методів навчання в учбовому 

процесі знаходиться у виведені слухача зі стану пасивного учасника процесу в 

стан співробітництва з викладачем. Така можливість сприятиме синхронізації 

засвоєння пройденого матеріалу на основі самостійного опрацювання 

відповідної інформації, рекомендованих матеріалів викладача, реалізації 

творчого підходу в навчальному процесі. 

В Законі України «Про вищу освіту» у ст. 16 розділ V «Забезпечення 

якості вищої освіти» чітко наголошується на забезпеченні наявності 

інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом. 

Згідно з цією вимогою, одним з найактуальніших напрямків розвитку 

інтерактивних технологій є створення і використання в навчальному процесі 

відповідних програмних продуктів так званих систем управління навчанням 

(LMS, MOODLЕ), які використовуються більш ніж у 200 країн світу; систем 

для проходження тестування; чату для викладачів, різного роду навчальних 

матеріалів в електронному вигляді тощо [1]. 

Проте, проста наявність даних електронних компонентів, ще не є 

запорукою  ефективної роботи студентів. Без продуманого налаштування курсів 

викладачем їх ефективність виявляється досить низькою. 

Питомий внесок в загальну теорію та методологію застосування 

інтерактивних методів навчання зробили вчені: Самолкін А.М., який аналізує 

досить широкий спектр різноманітних методів активізації навчально-

пізнавальної діяльності слухачів; Сисоєва С. у свою чергу розглядає неперервну 

професійну освіту в контексті технологічного забезпечення учбового процесу; 

Шевчук С.П., Скороходов В.А., Шевчук О.С. висвітлюють питання 

практичного використання сучасних інтерактивних технологій, таких, як міні-

лекції, ігрове проектування, проблемно-орієнтовані дискусії, ділові візити тощо 

в системі підготовки менеджерів та інші. Враховуючи актуальність активізації 

творчого потенціалу та зусиль майбутніх фахівців-менеджерів в опануванні 

обраною спеціальністю, виникає необхідність в поглибленні наукових 

досліджень використання сучасних інтерактивних технологій у навчальному 

процесі, аналізі особливостей навчання, комунікативних умов навчального 

процесу, способів моніторингу і оцінювання успішності здобувачів. 
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Сьогодні вплив інтерактивних технологій підготовки фахівців важко 

переоцінити. Комунікативні умови застосування інтерактивних методик 

навчання, зокрема організації і проведення ігрового проектування, ситуаційно-

рольових ігор, аналізу конкретних ситуацій, ділових візитів, тестування тощо, 

покликані створити відповідну морально-психологічну атмосферу у навчальній 

групі. І саме, комунікативна складова, між групою і викладачем, є  невід’ємним 

атрибутом цих методик та визначає рівень засвоєння пройденого матеріалу. 

Основною проблемою використання інтерактивних технологій навчання, 

на наш погляд, виступає рівень розвитку комунікативних здібностей і 

компетенції аудиторії. В ході дослідження, нами були визначені наступні 

складові ефективних інтерактивних технологій навчання: знання основних 

положень теорії комунікації; правил етики ділового спілкування; 

комунікативних принципів оптимізації та типів темпераменту співрозмовників 

у навчальному спілкуванні; володіння прийомами доводити аудиторії власну 

думку. 

Розглядаючи питання ефективного використання інтерактивних технологій 

підготовки фахівців ми наголошуємо на організаційно-методичній складовій 

забезпечення навчального процесу, яка повинна включати в себе наступні 

етапи: 

- етап планування, активною фазою якого повинно бути дослідження 

потреб аудиторії у навчанні, аналізі складу учасників групи, постановки цілей 

навчання, визначенні очікуваного результату тощо; 

- етап підготовки, до складу якого слід віднести розробку змісту 

інтерактивних методів навчання з визначеною структурою імітаційних і не 

імітаційних методів по кожній темі дисципліни, підготовку допоміжних 

засобів, розробку критеріїв оцінки знань здобувачів, самопідготовку викладача; 

- етап реалізації, основною складовою якого повинна стати презентація 

курсу, а саме, проблемна лекція чи міні-лекція у процесі якої викладач повинен 

визначити проблемні та контрольні питання і таким чином заохочувати до 

обговорення аудиторію. Формування сприятливого мікроклімату в навчальній 

групі та обговорення визначених завдань, це те, без чого реалізація даного 

етапу буде неможливою; 

- етап контролю, основне завдання – порівняння, співставлення 

запланованого і отриманого результату. Контроль повинен здійснюватись на 

основі моніторингу учбового процесу і його результатів. Заключною фазою 

процесу контроль повинно бути представлення звіту [3]. 

Створення відповідних організаційно-методичних, дидактичних та 

технічних засад організації навчального процесу у закладах вищої освіти 

сприятиме розвитку мотивації до навчання, допоможе налагодити ефективну 

співпрацю викладача з аудиторією за рахунок більшої привабливості курсу, 

доступності знань і можливості індивідуалізації процесу навчання. 

Багаторічний досвід та спостереження за організацією навчального 

процесу у вищій школі дає підстави зробити висновок про те, що саме 

інтерактивні методи навчання сприяють значному підвищенню мотивації 

здобувачів вищої освіти до отримання знань, а головне – значно зростає якість 
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професійної підготовки фахівця. Таким чином, бізнес отримує досвідчену 

людину, готового спеціаліста, здатного вирішувати складні господарські 

проблеми, вести організацію по шляху поступового економічного зростання в 

умовах мінливого зовнішнього оточення. 

Отже, система вищої освіти в Україні виступає найголовнішим чинником 

духовного та інтелектуального розвитку суспільства базовою складовою 

соціально-економічного зростання держави. Тому подальший розвиток вищої 

освіти її інтеграції в європейський світовий простір повинен відбуватись на 

основі застосування новітніх методик навчання. Такий підхід надасть 

можливість системного бачення виробничих проблем, які існують на 

підприємстві, напрацювати навички пошуку оригінальних ідей, щодо їхнього 

усунення, розвинути комунікативну складову – основу прийняття 

управлінських рішень, опанувати навички роботи в колективі.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MIND MAP ЯК ІНСТРУМЕНТУ 

РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Сучасний розвиток України характеризується незворотністю змін, що 

відбуваються в усіх сферах суспільного життя, зокрема і в системі вищої освіти. 

Однією з головних особливостей реформ, що здійснюються у закладах вищої 

освіти, є стратегічний курс на інтеграцію в європейський науково-освітній 

простір. 

У теорії і практиці особистісної та професійної підготовки майбутніх 

фахівців об’єктивно існує проблема наявності раціональних методичних 

прийомів і технологій навчання, які б відповідали вимогам часу.  

Чудовою альтернативою традиційного подання інформації є використання 

Mind Map (з англ. - інтелект-карта або діаграма зв’язків). На науковому рівні 

описав інтелект-карти Тоні Б’юзен. Він пояснює техніку майнд меппінг як 

багатогранний пристрій для тренування, що розвиває кожний ментальний м’яз 

розуму. Інтелектуальні карти охоплюють і допомагають записати, запам’ятати, 

з’єднати і вивести інформацію візуально. Створюються вони на папері 

(оригінальний спосіб), або ж за допомогою програмного забезпечення [1]. 
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Основних напрямків, в яких застосовуються інтелект-карти (mind mapping), 

є три.  

Розвиток особистості: 

− Генерація ідей, їх аналіз у пошуках рішення, узгодження і впровадження 

потенційного рішення. 

− Упорядкування інформації у вигляді логічного ланцюжка подій, ідей і 

фактів. 

− Опрацювання інформації. Техніка mind mapping дозволяє читати 

швидше, запам’ятовувати більше, краще концентруватися. 

− Стратегічне бачення: можливість поглянути на проблематику повністю 

та враховуючи всі особливості. Складання планів, розуміння своїх цілей, опис 

напрямків діяльності. 

− Вийти за рамки своїх же власних обмежень. 

Навчання: 

− Згадаємо класичне застосування – ведення конспектів. Інтелектуальні 

карти для цього підходять краще за звичайні нотатки. Їхнє створення займає 

менше часу, ніж написання великого об’єму тексту, крім цього, таке 

відображення інформації саме по собі є логічно організованим. Кожна карта 

пам’яті є унікальною і зберігається в пам’яті як цілісний об’єкт. 

− Створення звітів, статей, оглядів. Інтелектуальна карта допомагає чітко 

визначити структуру та розставити акценти в потрібних місцях, що значно 

полегшує написання роботи. 

− Вивчення іноземної мови використовуючи метод асоціацій. 

Робочий процес: 

− Створення презентацій та проектів ідей, в яких відображено хід думок. 

− Прийняття рішень. 

− Мозгові штурми. Карти пам’яті є потужним інструментом для роботи із 

асоціаціями. Записуючи, а потім переглядаючи ідеї, знаходяться нові зв’язки 

між концепціями, які були непоміченими до того. Крім того, сам спосіб 

малювання карти переводить мозок у режим креативності. 

− Планування. Мова йде про зустрічі, розмови. 

− Керування задачами. Перед усім це постановка і визначення параметрів.  

− Керування проектами. Цей напрямок в українських реаліях особливо 

актуальний [2]. 

Опрацювавши велику кількість інформації по роботі мозку, теорії 

навчання, психології, медицині, Т.Б’юзен дійшов наступного висновку: для 

того щоб процес роботи з інформацією був ефективним, її треба записувати у 

формі деревоподібної структури зі своїми законами і правилами. Така форма 

робить роботу мозку щодо вирішення описаної задачі максимально 

ефективною. При цьому використовується потенціал лівої півкулі (графічні 

знаки, символи) та правої (образні картини, реалізація, колір) [1]. 

Варто зазначити, що основні елементи карти – ключі (або їх ще називають 

тригери): слова і малюнки, кожен із яких символізує конкретний спогад, сприяє 

виникненню нових думок та ідей і, таким чином, допомагає повніше 

використовувати можливості розуму. Тригери радіально розходяться від 



65 

центральної ідеї за допомогою серії з’єднуючих гілок. Процес побудови карти 

імітує поведінку нейронів в процесі думання, коли активуються зв’язки між 

ними. Провідна ідея карт пам’яті полягає у відображенні саме такого 

“натурального” стилю мислення. 

Дивлячись на карту і не знаючи змісту, ми можемо щось припускати, про 

щось здогадуватися, народжується інтерес і базис для подальшого обговорення. 

Лінії та зв’язки нам говорять набагато більше, ніж лінійний текст. 

Майнд меппінг – відносно нова техніка, яка стрімко розвивається. Хтось її 

любить і активно використовує, інші – не розуміють. Комусь малювання карти 

не організовує думки, а ще більше заплутує [3]. Однак не можна заперечувати, 

що така технологія розвиває логіку, креативність, мислення та є цікавою для 

використання у студентському середовищі. 

Таким чином, використання сучасних навчальних технологій – це 

можливість спрямовувати та формувати активних, обізнаних та 

цілеспрямованих здобувачів вищої освіти, високоякісних фахівців у 

майбутньому. Здобувачам буває необхідно докорінним чином переглянути свої 

уявлення про суть і сенс власної навчальної, професійної чи повсякденної 

діяльності. Тобто, знайти себе в суспільстві, житті та професії. 
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APPLYING INNOVATIVE TRAINING MODELS IN SWEDISH 

EDUCATION 

 

Modernization of education involves updating its content to current social and 

economic demands, increasing its availability effectiveness. In most developed 

countries, this process is permanent, corresponding to changing the needs of the 

society as a whole.  

http://www.zhyvo.in.ua/yak-zrobiti-skladnu-zadachu-prostoyu-intelekt-karti.html
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Of particular interest in reforming education systems is Sweden. This country 

has always been considered a leader of progressive reforms in education and 

innovations in this sphere. According to many objective indicators, the Scandinavian 

countries have the highest rating on the European Innovation Scoreboard, which 

allows assessing national innovation systems and efficiency an innovation policy of 

about 40 (developed) countries of the world.  

It is common knowledge that school itself, as a social institution, puts the 

underlying foundation of contemporary continuous education, determines the further 

development of an individual, the degree of its normal functioning in society. The 

activities of the school, the signs of the effectiveness of the learning process, 

innovations and traditions, innovative didactic models used in the learning process, 

undoubtedly deserve the attention of scientists [1]. The didactic models of the 

developed European countries are based on the following principles: 

- creation of conditions for self-development, self-identification, intellectual 

growth and the formation of the student’s personality; 

- creative pedagogical process, creative atmosphere in the process of teaching; 

- the process of learning, which is as close as possible to the situation of 

practical-oriented, communicative-successful, creative interactivity [2]. 

One of the brightest didactic models, focused on communication achievements 

and pedagogical technologies, is an inverted lesson model. At the base of this model 

lies the concept of American flip-the-classroom (the concept of an inverted lesson). 

Training "upside down" is a new trend in pedagogical practice, which ensures the 

implementation of the most complex pedagogical tasks. The teacher of mathematics 

from Stockholm Daniel Baker is one of the first teachers in Sweden, actively using 

the benefits of this model in his work. 

Its essence consists in the following: the teacher writes down the theoretical part 

of the lesson (the part on which the explanation of the material is necessary where the 

inevitable low activity of the students is inevitable) on the video, puts the video on 

the Web (local or global, most importantly - full and constant access for students). 

Students process the received information at home. Among possible types of work 

with the material are questions that do not require the assistance of the teacher of the 

task, the search for specific information. When attending classes, students have the 

same level of topic acquisition, because each of them tackled it at the pace convenient 

for him-her. If some part of the material is incomprehensible, you can return to it 

without fear of missing out on the information that follows it. Students need less 

parents’ assistance. The lesson time is thus dedicated to consolidating the knowledge 

gained, developing skills, applying knowledge in practice in various activities. A 

teacher can use a variety of interactive tasks, forms and types of work, improving the 

chosen approach to learning. 

The flip-the-classroom model has some common features with distance learning 

models, which may raise the issue of separating subjects from the pedagogical 

process (teachers and learners) from each other. However, it is the technology that 

enables to save time for interactive collaboration with students in the classroom, to 

realize their knowledge in practice, to increase the level of intellectual self-

development of students, their autonomy in the development of information, in its 
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logical processing, to increase the motivation to teach under strict control , often 

hidden teacher coordination [3]. 

The Didactic Model of Integrated Content and Language Integrated Learning 

(CLIL) is a direct descendant of the SPRINT (SPR – spraesk – language (шв.) 

learning model. Which is the model of language and non-language subject 

integration). The target language becomes the means of acquisition of the content, 

activity and information of non-linguistic subjects [4]. These can be math, physics, 

literature, biology and the language itself is acquired simultaneously through its use 

in the process of study. The emphasis of his study is transferred to communication, 

the solution of in-and interdisciplinary tasks. However, the self-application of the 

model of integrated language and content acquisition does not automatically lead to 

the most successful learning process. The tools that the teacher uses in the process of 

its implementation determine its effectiveness, which depends on the use of 4Cs 

Framework. This mechanism focuses foremost teachers’ attention  on the content 

(content - subject, topic, interdisciplinary approach), then on mutual maintenance and 

communication costs (communication), the process of cognition and culture (culture - 

cultural self-determination through the language of teaching and awareness of the 

value of someone else’s ways). In the model of integrated content and language 

learning the synergy of integrated learning and learning language, interdisciplinary 

and intercultural approaches lie in the core of the study [5].  

In the countries of Central Europe the model has been applied for several years 

and is considered to be quite effective. Compared with traditional models of teaching 

foreign language at schools, CLIL helps to develop communicative abilities, students 

learn the methods of information processing on a more complex level, connecting it 

with real life and practice [6]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІКА» 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» 

 

Розв’язання суперечностей між вимогами ринку праці щодо майбутніх 

фахівців спеціальності «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» 

рівнем їхньої професійної кваліфікації повинно здійснюватися за двома 

головними напрямами: розроблення національних стандартів економічної 

освіти, рівнів професійної компетентності майбутнього фахівця-економіста та 

вдосконалення процесу реалізації економічної освіти – змісту навчальних 

дисциплін, застосування інтерактивних навчальних методів тощо. 

Проблема застосування інноваційних педагогічних технологій у 

навчальному процесі у вищому навчальному закладі знаходиться в центрі уваги 

вітчизняних науковців [1], [2], [3]. 

Використання інтерактивних методів навчання вимагає переосмислення 

методики проведення лекційних та практичних занять. Форми активізації 

навчального процесу повинні мати системний характер, який би враховував 

вимоги індивідуалізації навчання і б сприяв виробленню уміння студентів 

колективно розв’язувати складні професійні завдання. 

Педагогічні умови, які обумовлені впровадженням засобів інтерактивних 

технологій у підготовку майбутніх економістів-кібернетиків забезпечують 

створення професійно-мотиваційного середовища (розвиток інтересу до 

основного виду діяльності в професійній роботі; формування позитивних 

професійних ціннісних орієнтацій, що формують еталон фахового 

саморозвитку; активне формування професійних умінь, необхідних для 

практичної діяльності) забезпечення інтегративного підходу в навчанні 

майбутніх економістів-кібернетиків (формування цілісності професійної 

підготовки майбутніх управлінців в економічній сфері); реалізацію професійно-

адаптаційних процесів для оптимізації практично-професійної спрямованості в 

кібернетичних динамічних системах (забезпечення належної підготовки до 

виконання професійних функцій, вияву професійної компетентності та 

самостійності). 

Застосування сучасних технологій активного навчання вимагають чіткого 

розуміння вимог до майбутньої професійної діяльності студентів та шляхів 

усунення розривів між навчальними стандартами спеціальності і реальних 

професійних вимог роботодавців. Студентів потрібно спрямувати на 

дослідження таких форм роботи та озброїти інструментарієм щодо 

оптимальних шляхів реалізації їх професійних функцій, які будуть 

безпосередньо виникати в практичній діяльності. 

Сформувати уміння знаходити економічно обґрунтовану інформацію для 

підтримки прийняття управлінського рішення в економічній сфері, творчі 

напрями вирішення складних проблемних ситуацій, ми переконанні, можна 
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завдяки застосуванню активних інноваційних методів навчання – інтерактивних 

технологій. 

Зокрема, під час викладання дисципліни «Моделювання економічних 

процесів» для здобувачів вищої освіти спеціалізації «Економічна кібернетика» 

у Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного 

торговельно-економічного університету впровадження інтерактивних форм 

проведення занять сприяє не тільки опрацюванню теоретичного матеріалу, а, в 

першу чергу, розвитку самостійного мислення студентів, вміння відстоювати 

свою позицію шляхом логічного доведення, розуміння необхідності 

моделювання економічних процесів як засобу обґрунтованого прогнозування та 

підтримки прийняття управлінських рішень.  

Інтерактивні методи доцільно використовувати як на аудиторних заняттях 

так і в межах самостійної роботи студентів. Під час практичних занять 

використання технологій ситуативного моделювання (симуляції та імітації) 

допомагає сформувати навички аналізу інформації, виявлення ключових 

проблем, обрання альтернативних шляхів вирішення, правильного оцінювання 

поставленої задачі, знаходження оптимального варіанту і формулювання 

програми дій. При аналізі конкретних ситуацій особливо важливе те, що тут 

поєднується індивідуальна робота тих, хто навчаються з проблемною ситуацією 

і груповим обговоренням пропозицій, підготовлених кожним членом групи. Це 

дозволяє тим, хто навчається розвивати навики групової, командної роботи, що 

розширює можливості для вирішення типових проблем в рамках учбової 

тематики. 

Технології інтерактивного навчання «Займи позицію» та «Зміни позицію» 

дозволяють здійснити перехід від методу накопичення знань до практико-

орієнтованої діяльності фахівця. Цей метод дозволяє сформувати у студентів 

навички всебічного аналізу проблеми з різних «позицій», розроблення шляхів її 

вирішення та підтримки прийняття управлінського рішення в економічній 

сфері. 

Проектне навчання – один з елементів інтерактивного навчання, який 

доцільно використовувати, на нашу думку, для проведення оцінювання 

самостійної індивідуальної роботи студентів. Для підготовки авторських 

проектів студентам доцільно запропонувати систему роботи у мікрогрупах (до 

5 чол.), що сприяє збільшенню досвіду колективної роботи, формуванню вмінь 

вирішувати міжособистісні конфлікти. Під час організації роботи в мікрогрупах 

студенти використовують інтелектуально-конкурентну рольову систему 

співпраці, в якій вони самостійно розподіляють ролі, випробовуючи свої 

здібності. Вона передбачає, що в мікрогрупах за кожним учасником закріплена 

одна з ролей «генераторів-шукачів» (здатність генерування ідей за проектом, 

пошуку та обробки необхідних літературних джерел), «аналітиків» (здатність 

виявляти в зібраному матеріалі раціональне зерно та оптимальні рішення), 

«критиків» (здатність критично оцінити представлений аналітиком матеріал, 

обґрунтовано внести зауваження та пропозиції), «операторів» (підготовка 

проектного матеріалу та презентації за допомогою сучасних комп’ютерних 

технологій), «ораторів» (володіння навиками декламування, вміння чітко 
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висловлювати авторські думки та коротко обґрунтовувати їх у межах 

регламенту доповіді, навики роботи з аудиторією). Інтелектуально-конкурентна 

рольова система співпраці дає можливість не тільки генерувати значну 

кількість ідей, але і всебічно їх обговорити під час роботи в команді та вибрати 

з усієї сукупності ідей найкращі. Оцінка за проект виставляється команді, що 

привчає студентів до відповідальності не тільки за персональні рішення, але й 

за колективні.  

Отже, впровадження вищими навчальними закладами технологій 

інтерактивного навчання підвищить мотивацію студентів до вивчення фахових 

дисциплін, розкриє нові аспекти теоретичної підготовки, сприятиме розвитку 

креативного мислення, дасть можливість молодій людині формулювати, 

висловлювати та обґрунтовувати власну думку, розвивати навички 

індивідуальної та колективної роботи, сприятиме швидкій професійні адаптації 

під час виконання функціональних обов’язків. Використання інтерактивних 

методів навчання здобувачів вищої освіти спеціалізації «Економічна 

кібернетика» обумовить трансформацію змісту навчання: від технологій, 

орієнтованих на пріоритет знання та виконання конкретних завдань, до 

технологій, орієнтованих на варіативність, індивідуально-творчі форми та 

методи підготовки майбутніх економістів-кібернетиків.  
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ПСИХОІНФОРМАТИВНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ 

КОНФЛІКТНОЮ СИТУАЦІЄЮ 

 

Явище конфлікту виникає у середовищі зіткнення інтересів як певних 

соціальних груп, так і їх одиниць. Причиною конфлікту може стати атмосфера 

в колективі, умови праці та інші обставини, які іноді важко передбачити. Але 

коли рівень кваліфікації працівників не відповідає займаним ними посадам, це 

завжди призводить як до внутрішніх, так і зовнішніх збурень. Управління 
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конфліктною ситуацією передбачає забезпечення контролю над сторонами 

конфлікту та мінімізацію негативного впливу на результати діяльності як 

системи в цілому, так і окремої підсистеми, яка вийшла зі стану рівноваги.  

Внутрішній конфлікт системи може бути подоланий шляхом структурних 

змін, які підвищують ступінь організації; шляхом узгодження особистих 

інтересів з інтересами колективу; шляхом усунення елементів, які перестали 

сприяти успіху цілого. У вирішенні конфліктних ситуацій необхідно виходити з 

конкретних обставин, враховувати кількісний і якісний склад системи, характер 

відносин з іншими системами та ступінь зовнішніх впливів, важливо віднайти 

джерела конфлікту, певних сторін конфлікту і відповідно застосовувати 

конкретні шляхи його подолання. 

Для успішного розв’язання конфлікту потрібно утворити чітку структуру 

обов’язків, зобов’язань та завдань. Також потрібно вміти правильно 

розподілити кадровий склад та не піддаватись на провокації, вміти уважно 

слухати та не дати вивести себе з рівноваги [1]. 

Серед перспективних напрямів ефективного подолання конфліктних 

ситуацій виокремимо психоінформативний підхід, в основу якого покладено 

універсальні принципи, дотримання яких дозволяє формувати здорові й 

ефективно працюючі колективи. Психоінформатика – наука, яка «вивчає 

людську психіку для організації і прогнозування поведінки соціальних систем 

(соціальних організмів), тобто психоінформаційних систем вищого 

ієрархічного рівня буття» [2]. Структура психіки людини визначає способи її 

роботи з інформацією, які служать базисом для формування здібностей, 

професійних здібностей, творчих інтересів тощо [3]. Моделювання 

психоінформаційної структури базується на визначенні відповідного 

психологічного типу та створення умов для оптимальної міжтипної взаємодії.  

В залежності від розвитку психіки за К. Юнгом всіх людей можна умовно 

розділити на 4 рівні, які пов’язані з розвитком їхніх психічних функцій. 

Перший рівень (спеціаліст) – людина особистого досвіду, здатна до виконання 

роботи в рамках вузької професійної діяльності. Другий рівень (менеджер) – 

людина колективного досвіду, здатна виконувати функцію кооперування. 

Менеджер поступається спеціалістові глибиною професійних знань, однак він 

здатний зрозуміти різних спеціалістів і організувати їхню продуктивну 

взаємодію. Третій рівень (кшатрій) – людина розуму, здатна до ототожнення 

своїх інтересів з інтересами системи, служіння цій системі шляхом практичної 

роботи з її організації і захисту. Четвертий (найвищий ранг розвитку 

програмної функції людини - брахман) – людина мудрості, яка спроможна 

забезпечити взаємодію системи з надсистемою.  

Психологічні типи спеціалізуються на виконанні деяких унікальних 

функцій і кооперуються в єдину систему, виступаючи елементами 

інтегрального інтелекту. Міжтипні відносини найяскравіше виявляються при 

взаємодії агентів одного психічного рівня і починають спотворюватись при 

взаємодії різнорівневих агентів. Моделювання міжтипної взаємодії дозволяє не 

тільки краще зрозуміти механізм взаємовідносин між двома конкретними 

людьми, але й цілеспрямовано формувати психосумісні колективи. 
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Щоб сформувати групу для спільного розв’язування задачі, система 

повинна володіти знаннями про співпрацюючих членів групи. 

Психоінформатика розглядає кожну людину по чотирьох координатах, чи парах 

ознак, які визначають її соціотип або тип інформаційного метаболізму. 

На основі інформації, представленої у моделях агентів системи, 

формується оптимальний склад команди для певного типу колективного 

завдання, обирається лідер, оцінюється рівень компетентності членів групи, 

здійснюється розподіл повноважень тощо. Інтелектуальні аналізатори 

забезпечують систему потужною технікою зворотного зв’язку, опрацювання 

помилок і оновлення моделей всіх учасників. Технології адаптивної підтримки 

колективного процесу (на основі аналізу інформації, наданої учасниками та 

отриманої із журналів спілкування), оцінюють позитивні і негативні зразки 

співробітництва та здійснюють коригування діяльності команди, надають 

консультування окремим учасникам. 

Освіта є складною системою, до якої можна застосувати чотирьохрівневу 

ієрархічну систему, представлену в праці І. Каганець [4]. Автор описує модель, 

засновану на принципах випереджаючого розвитку людського інтелекту, 

розвитку колективного інтелекту нової якості – соціону. На кожному рівні 

виконується чотири основні системні функції: 1) кваліфіковане виконання 

роботи у рамках певної спеціальності; 2) підприємницька діяльність шляхом 

організації роботи двох і більше спеціалістів; 3) організація роботи всіх 

спеціалістів і підприємців в інтересах всієї системи; 4) осмислення діяльності 

системи і забезпечення її взаємодії з надсистемою.  

Будь-яка система нормально функціонує до тих пір, доки основні системні 

функції виконуються компетентними фахівцями. Компетентність полягає в 

наявності певних здібностей і кваліфікації; здібності є вродженими, а 

кваліфікація набувається завдяки спеціальному навчанню та сприятливому 

середовищу. Це середовище, яке забезпечує добір людей з відповідними 

здібностями і набуття ними необхідної кваліфікації, виникає за рахунок 

здатності колективу агентів до самоорганізації. Людина може принести 

найбільшу користь на тому рівні, що відповідає її природі та функціональному 

призначенню у створеній системі. Коли порушуються механізми рангового 

добору, тоді відбувається виродження рівнів і основні системні функції 

переходять до людей некомпетентних. А оскільки некомпетентні фахівці не 

здатні виконувати корисну роботу, вони починають займатись імітацією цієї 

роботи. Що призводить до виникнення паразитуючих класів, які відстоюють 

власні егоїстичні інтереси та роблять помилки. Таке порушення природного 

порядку речей веде до різноманітних катаклізмів, згасання системи й її 

виродження або самознищення. Правильним чином побудована система має 

здатність до самоочищення організаційних структур від забруднення 

некомпетентністю.  

Психоінформатика займається організацією таких структур колективних 

об’єднань, в яких кожен агент виконує функцію, яка найбільше відповідає його 

психотипу. З цією метою використовуються методи експертних оцінок, методи 

об’єктивних критеріїв і методи квадрової організації (утворення четвірок із 
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психотипів, які взаємодоповнюють один одного). Квадра четвертого рівня 

першою відчуває зміни у навколишньому середовищі і намагається вивести 

систему зі стану рівноваги, виступає ініціатором змін; квадра третього рівня 

намагається підтримувати порядок у системі, синхронізує дії складових 

системи, сприяє створенню норм і стандартів, підтримує «бойовий дух», 

мобілізованість, забезпечує захист системи; друга квадра знаходить протиріччя 

і слабкі місця системи, надає їй високу динаміку, сприяє дуже тверезому, 

прагматичному погляду на життя; перша квадра забезпечує гармонію і 

стабільність системи, орієнтує її на природовідповідний стан речей, створює 

самі основи здорового функціонування, забезпечує виконання корисної роботи 

[4].  

Для уникнення конфліктів та ефективного управління конфліктною 

ситуацією в разі її виникнення, потрібно випрацювати надійні механізми 

виявлення і розвитку людських здібностей, створення широкої системи 

профвідбору з метою виявлення компетентних людей і правильної організації 

їхньої взаємодії. 
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МЕТОД АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКИХ СИТУАЦІЙ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ 

НАПРЯМОК НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

 

У психолого-педагогічній літературі є чимало робіт присвячених 

використанню імітаційно-ігрового моделювання на заняттях з різних 

дисциплін, переважна більшість – це фахові дисципліни, що вивчаються на 

останніх курсах навчання у вищих навчальних закладах економічного профілю. 

Проте, існує недостатня кількість робіт, присвячених застосуванню імітаційно-

ігрового моделювання у процесі вивчення дисциплін математичного циклу 

студентами економічних спеціальностей. 

http://socio.125mb.com/teoriya-informatsionnogo-metabolizma-17739.html
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Як показує практика, використання активних методів у вищих навчальних 

закладах є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців і 

приводить до позитивних результатів: вони дозволяють формувати знання, 

уміння і навички студентів шляхом залучення їх до активної навчально-

пізнавальної діяльності, навчальна інформація переходить в особисті знання 

студентів. 

Дисципліна “Вища математика для економістів” у вищому навчальному 

закладі економічного профілю вивчається протягом перших двох семестрів, 

тому викладачі повинні допомогти студентам не тільки одержати міцні знання, 

а й зацікавити їх в майбутній професії. Математика надає широкі можливості 

для виявлення творчих здібностей особистості. Проте інтерес до предмета 

з’являється тоді, коли студент розуміє матеріал, задачі цікаві за змістом, коли 

студенту самому потрібно мислити, робити висновки, узагальнення, коли він 

бачить перспективу використання одержаних знань на практиці. Значні 

можливості щодо формування творчої особистості фахівця містить імітаційно-

ігровий підхід до організації навчальної роботи зі студентами. В.А. Петрук 

вважає, що ефективну роль може відіграти ігрова форма навчання у формуванні 

творчого мислення, професійної спрямованості, розвитку пам’яті і уяви [1, с. 7]. 

Метод аналізу господарських ситуацій – один із методів імітаційно-

ігрового моделювання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної 

практичної діяльності студентів. Цей метод передбачає розгляд виробничих, 

управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних 

ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.  

Ми погоджуємося з думкою Г.О. Ковальчук, що використання даного 

методу рекомендується для поглиблення знань з теми, встановлення зв’язку 

теорії з практикою, формування вмінь студентів аналізувати ситуацію, робити 

висновки, приймати відповідні рішення в нетипових або непередбачуваних 

ситуаціях [2, с. 49]. Під ситуацією розуміють “…подію, яка включає в себе 

суперечність (конфлікт) чи виступає (вступила, знаходиться) в суперечності з 

навколишнім середовищем” [2, с. 27]. Розрізняють чотири основних типи 

ситуацій: 

ситуація-ілюстрація – демонструє на конкретному прикладі механізм 

прийняття управлінських рішень, процеси планування показників 

господарської діяльності, розрахунки економічних показників з 

характеристикою джерел отримання вихідної інформації;  

ситуація-оцінка – студентам видаються розроблені матеріали розв’язання 

певної господарської ситуації і ставиться завдання проаналізувати правильність 

прийнятого рішення, вказати на недоліки та шляхи їх подолання; 

ситуація-вправа – кожному студенту видається зразок розв’язання типової 

господарської ситуації та пропонується на її основі провести аналогічні 

розрахунки і обґрунтувати шляхи розв’язання проблеми на матеріалах іншого 

підприємства; 

ситуація-проблема – інформація, яка надається студентам для розв’язання 

ситуаційного завдання, містить дані, що можуть бути використані повністю або 

частково. Це пов’язано з тим, що такі завдання не мають однозначного 
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розв’язку. Тому складно передбачити, який із варіантів розв’язку оберуть 

студенти та які дані їм знадобляться. 

Під час використання аналізу господарських ситуацій необхідно 

враховувати: 

− наявність складного фахового завдання або проблеми; 

− формування підгруп студентів, які змагаються; 

− неоднозначність розв’язку поставленої перед студентами проблеми; 

− обговорення варіантів розв’язання на занятті, причому кожна підгрупа 

захищає свій варіант та виступає колективним опонентом щодо варіантів 

інших груп; 

− наявність інформаційного забезпечення; 

− підведення підсумків роботи та обговорення результатів викладачем. 

Метод аналізу господарських ситуацій заснований на введенні студентів у 

нову для них ситуацію, як правило, не пов’язану з досвідом, і яка вимагає 

зрілого підходу до предметних рішень, а також передбачення їх наслідків. 

Упровадження в навчальний процес майбутніх економістів аналізу 

господарських ситуацій у процесі розв’язання творчих фахових завдань – 

необхідне завдання, спрямоване на активізацію і зближення навчання з 

виробництвом. 

Як приклад розглянемо заняття з теми: “Застосування похідної в 

економічній теорії”.  

Мета гри: Формування в студентів умінь розв’язувати творчі фахові 

завдання, формувати висновки з економічної точки зору. Набуття студентами 

досвіду у вирішенні завдань ефективності капіталовкладень. Активізація 

творчої діяльності студентів у процесі аналізу капіталовкладень з урахуванням 

реальної економічної ситуації, що склалася. Розвиток творчого мислення, 

інтересу до обраної професії. 

Роль керівника гри виконує викладач математики, який стимулює 

активність студентів, створює ділову обстановку. 

Хід гри: 

1. Ознайомлення студентів з ситуацією, що аналізується. Студентам 

пропонується така ситуація: 

Капітал в 1 млрд грн. можна розмістити в банку під 50 % річних або 

інвестувати у виробництво, причому ефективність вкладу очікується в розмірі 

100 %, а витрати задаються квадратичною залежністю. Прибуток обкладається 

у p %. При яких значеннях p вклад у виробництво є ефективнішим, ніж чисте 

розміщення капіталу в банку? 

2. Студенти об’єднуються у три групи по 8 – 10 осіб. Кожна з них виступає 

в ролі аналітичного відділу. Також із числа студентів обирається експерт 

заняття – студент, який добре орієнтується в питаннях даної теми. 

3. Групам пропонується провести аналіз даної ситуації та зробити 

висновки щодо економічної ефективності. До відома груп доводиться, що їхнім 

пропозиціям буде опонувати експерт. Студенти мають переконати його у 

доцільності своїх міркувань. Експерт має висловити свою думку щодо 

висунутих пропозицій і вказати на їхні позитивні й негативні моменти. При 
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цьому кожний студент має можливість порівняти результати свого аналізу з 

думкою інших членів групи і зробити правильні висновки. Викладач стежить за 

перебігом заняття та непомітно спрямовує студентів до правильного розв’язку. 

При розв’язанні даного завдання методами диференціального числення 

приходимо до висновку, що, якщо p > 25, то вигідніше нічого не вкладати у 

виробництво і розмістити весь капітал у банку. Якщо p < 25, тоді внесок у 

виробництво є більш вигідним, ніж розміщення всієї суми під проценти. 

Розв’язування даного творчого фахового завдання відбувається у процесі 

дискусії. Дискусія проводиться у доброзичливій атмосфері, щоб кожен її 

учасник відчував важливість своїх думок і розумів, що його погляд вплине на 

прийняття відповідного рішення. На завершення заняття викладач підводить 

підсумки проведеної роботи, відзначає внесок учасників у розв’язування 

проблеми. Цінним є те, що участь студентів у аналізі господарських ситуацій 

подібна до структури їхньої майбутньої професійної діяльності, де також має 

місце робота на кінцевий результат, розподіл та кооперація праці. Це створює 

обстановку “умовної практики”, зближує навчальну і майбутню професійну 

діяльність. Формувальний етап експерименту підтвердив ефективність 

впровадження методу аналізу господарських ситуацій у традиційну систему 

навчання. Це змінює структуру організаційних форм навчання, сприяє переходу 

від шаблонної схеми до творчого проведення занять, активізує пізнавальну 

діяльність студентів, сприяє зростанню інтересу до навчання. Спостерігається 

помітне підвищення успішності студентів. 

Активна діяльність студентів на таких заняттях обумовлена також 

системою стимулювання. Кожний учасник прагне набрати якомога більшу 

кількість балів [4, с. 100]. 

Нами встановлено, що особлива увага повинна приділятися використанню 

імітаційно-ігрового моделювання в практичній підготовці майбутніх 

економістів. З їх допомогою в навчальному процесі моделюється професійна 

діяльність, що дає можливість створювати конкретні виробничі ситуації, 

вирішувати ситуаційно-виробничі завдання, імітувати професійну діяльність. 

Імітаційно-ігрове моделювання як активний метод навчання дає змогу: 

− посилити мотивацію навчально-пізнавального процесу; 

− створити у студентів відчуття реальності змодельованої ситуації; 

− доповнити стратегію дій логікою математичних розрахунків; 

− оцінити дії та знання студентів з позиції критерію ефективності 

навчальної ситуації; 

− здійснити перехід від теоретичних знань до набуття практичних навичок 

та формування економічного мислення. 
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ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

 

Розвиток сучасного освітнього процесу вимагає застосування 

інноваційного підходу до використання методів та засобів навчання, що 

зумовлено як появою новітніх цифрових технологій, так і необхідністю 

формування абсолютно нових професійних навичок та компетенцій у 

здобувачів вищої освіти.  

Для вітчизняних закладів вищої освіти важливим є використання досвіду 

країн Європейського Союзу, які уже досягли значних результатів у даному 

напрямку.  

На початку 2018 року Європейською комісією було прийнято План дій в 

галузі цифрової освіти, який включає 11 ініціатив щодо підтримки 

використання новітніх технологій та формування цифрових компетенцій в 

освіті. План дій базується на трьох пріоритетах, які, в свою чергу, включають 

заходи, застосування яких допоможе європейським країнам вирішити проблеми 

та створити нові можливості у галузі освіти в епоху розвитку цифрових 

технологій: 

− більш ефективне використання цифрових технологій у навчанні; 

− розвиток цифрових компетенцій та навичок; 

− удосконалення освітнього процесу на основі покращення аналізу даних 

та прогнозування. 

Крім того, поняття цифрової компетенції було визначено як впевнене, 

критичне та відповідальне використання цифрових технологій у процесі 

навчання, роботи та участі у житті суспільства, що включає в себе цифрову та 

аналітичну грамотність, комунікації та співпрацю, створення цифрового 

контенту, безпеку та новий підхід до вирішення проблем [1]. 

Особливу роль у формуванні цифрових компетенцій здобувачів вищої 

освіти відіграє наявність відповідних компетенцій у викладачів, які полягають 

у: 

здатності до взаємодії на професійному рівні, що включає: 

− використання цифрових технологій для покращення організаційних 

комунікацій зі студентами; 

− використання цифрових технологій для налагодження співпраці з 

іншими викладами з метою обміну знаннями та досвідом; 

− використання цифрових ресурсів для безперервного професійного 

розвитку; 
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здатності до ефективного використання цифрових ресурсів, що включає: 

− визначення, оцінку та вибір тих цифрових ресурсів, які найбільше 

підходять для використання у процесі навчання конкретної групи 

здобувачів вищої освіти; 

− створення нових цифрових ресурсів; 

− відповідальне використання цифрових ресурсів; 

− здатності запроваджувати цифрові ресурси з метою налагодження 

співпраці між здобувачами вищої освіти у процесі навчання; 

− здатності запроваджувати цифрові ресурси для оцінки результатів 

навчання здобувачів вищої освіти; 

− здатності запроваджувати цифрові ресурси для створення розширених 

можливостей повноцінної інтеграції здобувачів вищої освіти до 

освітнього процесу; 

− здатності заохочувати розвиток цифрових компетенцій здобувачів вищої 

освіти [2]. 

Наразі, країни Європейського Союзу активно працюють над вирішенням 

проблеми цифрової неграмотності серед працездатного населення шляхом 

розвитку цифрових компетенцій у галузі вищої освіти. Для України теж існує 

можливість покращення рівня використання цифрових технологій у освітньому 

процесі шляхом участі у європейських програмах академічної мобільності. 
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У сучасному освітньому процесі проблема інноваційних методів навчання 

залишається однією із актуальних у світовій педагогічній і науково-дослідній 

діяльності. Однак в умовах трансформаційних змін у вищій школі потребують 
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Сутність процесу нововведень у технології і методи сучасного навчання 

стали об’єктом дослідження як зарубіжних, так і українських учених. Наукові 

розвідки А. М. Алексюка, І. І. Доброскок, В. П. Коцура, С. О. Нікітчиної, В. Г. 

Кременя, В. В. Ільїна, С. В. Пролеєва, М. В. Лисенка, П. Ю. Сауха та інших 

присвячені загально - теоретичним, науково-практичним проблемам 

інноваційної парадигми у вищій школі, окремим прогресивним формам і 

технологіям навчання, досвіду та перспективам їх використання в освітній 

практиці [1-5].  

Поняття «освітньо-навчальних інновацій» використовується у різних 

педагогічних процесах для визначення адекватних механізмів впливу, 

скоординованих у єдину програму, яка охоплює всі напрями освітніх 

трансформацій ЗВО. Інноваційне навчання – це постійне прагнення до 

переоцінки цінностей, збереження тих із них, які мають незаперечне значення, і 

відкидання тих, що вже застаріли. Інновації у навчальній діяльності пов’язані з 

активним процесом створення, поширення нових методів і засобів 

(нововведень) для вирішення дидактичних завдань підготовки фахівців у 

гармонійному поєднанні класичних традиційних методик та результатів 

творчого пошуку, застосування нестандартних, прогресивних технологій, 

оригінальних дидактичних ідей і форм забезпечення освітнього процесу [4]. 

Відтак освітні інновації характеризуються цілеспрямованим процесом 

часткових змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання, 

способів і стилю діяльності, адаптації освітнього процесу до сучасних вимог 

часу і соціальних запитів ринку праці. Крім того, впровадження й утвердження 

нового в освітній практиці зумовлене позитивними трансформаціями, а отже, 

має стати засобом вирішення актуальних завдань конкретного навчального 

закладу і витримати експериментальну перевірку для остаточного застосування 

інновацій. Передусім, це має полягати в сучасному моделюванні, організації 

нестандартних лекційно-практичних, практичних занять; індивідуалізації 

засобів навчання; кабінетного, групового і додаткового навчання; 

факультативного, за вибором студентів, поглиблення знань; проблемно-

орієнтованого навчання; науково-експериментального при вивченні нового 

матеріалу; розробці нової системи контролю оцінки знань; застосуванні 

комп’ютерних, мультимедійних технологій; навчально-методичної продукції 

нового покоління.  

Таким чином, серед сучасних технологій навчання, своєчасність і 

корисність яких підтверджена досвідом роботи ЗВО, слід виділити: 

особистісно-орієнтовані, інтеграційні, колективної дії, інформаційні, 

дистанційні, творчо-креативні, модульно-розвивальні тощо. Вони мають стати 

основою для ефективної дидактико-методичної, психологічної, комунікативної 

взаємодії студента і викладача та прояву компетентних навичок. У цій 

технології особистість, тобто здобувач вищої освіти, – головний суб’єкт, мета, а 

не засіб досягнення поставленої мети [2]. Нині в освітній практиці відомі 

педагогічні технології, які найбільш часто використовуються. Спробуємо 

класифікувати їх таким чином:  
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− структурно-логічні технології: поетапна організація системи навчання, 

що забезпечує логічну послідовність постановки і вирішення дидактичних 

завдань на основі поетапного відбору їх змісту, форм, методів і засобів із 

урахуванням діагностування результатів; 

− інтеграційні технології: дидактичні системи, що забезпечують 

інтеграцію міжпредметних знань і вмінь, різноманітних видів діяльності на 

рівні інтегрованих курсів (у т. ч. електронних); 

− професійно-ділові ігрові технології: дидактичні системи використання 

різноманітних «ігор», під час проведення яких формуються вміння вирішувати 

завдання на основі компромісного вибору (ділові та рольові ігри, імітаційні 

вправи, індивідуальний тренінг, комп’ютерні програми тощо);  

− тренінгові засоби: система діяльності для відпрацювання певних 

алгоритмів вирішення типових практичних завдань за допомогою комп’ютера 

(психологічні тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, розв’язання 

управлінських завдань);  

− інформаційно-комп’ютерні технології, що реалізуються в дидактичних 

системах комп’ютерного навчання на основі діалогу «людина-машина» за 

допомогою різноманітних навчальних програм (тренінгових, контролюючих, 

інформаційних тощо); 

− діалогово-комунікаційні технології: сукупність форм і методів навчання, 

заснованих на діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах 

суб’єктного рівня.  

В освітній практиці диверсифікація навчальних технологій дозволяє 

активно і результативно їх поєднувати через модернізацію традиційного 

навчання та переорієнтацію його на ефективне, цілеспрямоване. За такого 

підходу акцентується на особистісному розвитку майбутніх фахівців, здатності 

оволодівати новим досвідом творчого і критичного мислення, рольового та 

імітаційного моделювання пошуку вирішення навчальних завдань та ін. [4; 5]. 

У цьому контексті інноваційну навчальну технологію та сучасні методи 

викладання, слід розглядати як загально дидактичний процес, що полягає у 

використанні сукупності оригінальних способів і прийомів спільної діяльності 

суб’єктів освітнього процесу, спрямованих на досягнення мети навчання, 

розвитку особистості та креативно-фахового здобуття знань і компетенцій 

відповідно до завдань підготовки професіоналів нового часу.  

У сучасній методиці викладання найбільш прийнятною виявилася 

класифікація, побудована на дієвому підході до навчання. Згідно з нею існують 

методи: а) які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні); б) які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навчальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти, конкурси, вікторини 

тощо); в) методи контролю і самоконтролю у навчальній діяльності 

(опитування, залік, екзамен, контрольна робота, тестові завдання, питання для 

самоконтролю, у т. ч. через комп’ютерні освітні системи) [4].  
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Розглянемо окремі методики викладання з позиції їх новизни, 

ефективності, дієвості, доцільності використання у сучасних умовах 

інформатизації вищої школи. На сьогоднішньому ринку освітніх послуг такими 

є інноваційні активні та інтерактивні методики навчання. Оскільки суттєво 

зростає творча компонента освіти, активізується роль усіх учасників 

навчального процесу, зміцнюється творчо-пошукова самостійність студентів, 

особливої актуальності набули концепції проблемного та інтерактивного 

навчання, пов’язаного з використанням комп’ютерних систем. Під час такого 

освітнього процесу студент може комунікувати з викладачем онлайн,  

вирішувати творчі, проблемні завдання, моделювати ситуації, включаючи 

аналітичне і критичне мислення, знання, пошукові здібності. Наприклад, 

сучасна методика викладання правничих наук має певний арсенал 

різноманітних способів, прийомів і засобів навчання, як загальнодидактичних 

(застосовуються у викладанні будь-яких навчальних предметів), так і галузево- 

дидактичних (віддзеркалюють специфіку конкретної навчальної дисципліни 

або низки споріднених дисциплін) [5]. 

Серед інтерактивних методів, форм і прийомів, що найчастіше 

використовуються в навчальній роботі ЗВО, слід назвати такі: аналіз помилок, 

колізій, казусів; аудіовізуальний метод навчання; брейнстормінг («мозковий 

штурм»); діалог Сократа (сократів діалог); «дерево рішень»; дискусія із 

запрошенням фахівців; ділова (рольова) гра; «займи позицію»; коментування, 

оцінка (або самооцінка) дій учасників; майстер-класи; метод аналізу і 

діагностики ситуації; метод інтерв’ю (інтерв’ювання); метод проектів; 

моделювання; навчальний»полігон»; PRES формула (від англ. Position – Reason 

– Explanation or Example – Summary); проблемний (проблемно - пошуковий) 

метод; публічний виступ; робота в малих групах; тренінги індивідуальні та 

групові (як окремих, так і комплексних навичок) та ін. Із інноваційних 

механізмів активізації педагогічного і наукового процесів усе частіше 

згадується необхідність відродження ідеї змагальності у всіх сферах життя, 

зокрема, йдеться про метод «гонка за лідером». Автори цієї методики 

висвітлюють ретроспективу, значення, зміст поняття «змагання», розкривають 

методологічні аспекти застосування нетрадиційної (штучної) конкуренції, 

наводять слушні пропозиції щодо нарахування балів за основні види освітньої 

діяльності, надають конкретні формули для розрахунку загальної кількості 

балів, акцентують увагу на розробці так званого безмашинного програмного 

методу контролю знань студентів, застосування якого дозволить перевірку 

знань необмеженої кількості студентів з окремих питань навчальної дисципліни 

за короткий проміжок часу.  

Отже, сучасний зміст освіти має орієнтуватися на використання 

інформаційних технологій, поширення інтерактивного, електронного навчання 

з доступом до цифрових ресурсів та інтелект-навчання для майбутнього. У 

зв’язку з цим невідкладного вирішення потребують такі нагальні питання:  

внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу ЗВО; 

передбачення механізмів просування навчання в Інтернеті (електронне 

навчання); нормативне врегулювання використання електронних навчально-
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методичних ресурсів в освітньому цифровому просторі вузу;  розробка нових 

програм, зокрема з основ інтернет - безпеки, соціальних комунікацій у 

професійній підготовці; впровадження навчальних матеріалів та продуктів 

нового покоління відповідно до вимог сучасної економіки та соціального 

запиту ринку праці. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Підвищення рівня конкурентоспроможності будь-якого закладу вищої 

освіти залежить від якості знань, які отримують та застосовують в практичній 

діяльності його випускники. В сучасних умовах для вдосконалення освітнього 

процесу та поглиблення теоретичних та практичних навичок здобувачів вищої 

освіти використовують різноманітні інноваційні підходи, серед яких особливу 

увагу заслуговують інтерактивні методи навчання.  

Метою даної роботи є дослідження новітніх інтерактивних методів 

навчання та необхідність їх впровадження у кожного закладу вищої освіти 

нашої країни.  

Дидактичний аспект інтерактивних технологій досліджують багато вчених, 

серед яких Г.М. Брос, М.В. Кларен, Л.В. Пироженко, О.І. Пометун та інші. 

В наш час неможливо уявити освітній процес без взаємодії студента та 

викладача. Поява нових інтерактивних форм навчання дозволяє значно 

покращити процес передачі інформації та закріплення матеріалу, при цьому 

розвиваючи та підтримуючи творчий потенціал кожної особистості, вміння 
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швидко реагувати на ситуації, які виникають та покращувати комунікаційні 

навички. 

Слово «інтерактив» (пер. з англійської “inter” – взаємний, “act” – діяти) 

означає взаємодіяти. Інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію 

викладача та студента в процесі спілкування та навчання з метою вирішення 

специфічних та комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність включає 

організацію та розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаємодію, 

взаєморозуміння, вирішення проблем, важливих для кожного із учасників 

навчального процесу. Завданням викладача є: створити сприятливі умови в 

групі для висловлювання власної думки кожного з учасників, ознайомити 

студентів з чітко сформованими правилами інтерактивної гри та направити 

студентів у правильну сторону розвитку подій. З групи студентів, які 

притримуються власних точок зору, необхідно зробити команду, частиною якої 

є викладач, поділити створену команду на групи, об’єднуючи студентів за 

інтересами або з власних міркувань викладача. 

До інтерактивних методів навчання відносять презентацію, евристичні 

бесіди, рольові ігри, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними 

завданнями та їх подальше обговорення, проектування бізнес планів, проектів, 

проведення творчих заходів, використання мультимедійних комп’ютерних 

програм та залучення відповідних спеціалістів [3]. 

Проаналізуємо сильні та слабкі сторони інтерактивного навчання у 

таблиці 1 [2]. 

 

Таблиця 1 – Сильні та слабкі сторони інтерактивної моделі навчання 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Розширюються пізнавальні 

можливості студента (набуття знань, 

аналіз, застосування інформації з 

різних джерел) 

На вивчення певної інформації 

потрібен значний час 

Як правило, високий рівень засвоєння 

знань. 

Необхідний інший підхід в оцінюванні 

знань студентів 

Викладач без зусиль може 

проконтролювати рівень засвоєння 

знань у студентів 

У викладача відсутній досвід такого 

виду організації навчання 

Викладач має можливість розкритись 

як організатор, консультант 

Відсутні методичні розробки в 

організації занять за інтерактивними 

технологіями 

Партнерство між викладачем і 

студентами та всередині студентського 

колективу 

 

 

Упровадження інтерактивних методів навчання у освітньому процесі 

майбутніх фахівців на заняттях здійснюється у чотири етапи:  

підготовка – організація роздаткового матеріалу, окреслення нерозв’язаних 

питань, визначення місця і технічних засобів;  
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вступ – представлення мети, формулювання завдань, пояснення правил, 

розбиття на групи, розподіл ролей, встановлення часового ліміту;  

проведення – обговорення окреслених викладачем ситуацій, 

індивідуальний або груповий пошук рішень, вербальне оформлення відповідей;  

рефлексія та результати – обговорення результатів рольової гри, оцінка, 

зворотний зв’язок [1, с. 142]. 

Технології інтерактивного навчання можуть бути залучені до проведення 

заняття в аудиторії або за її межами у формі позакласового заходу. Методика 

проведення заняття є активною, тобто жоден студент не залишається без уваги 

і, у сприятливій атмосфері, навіть пасивні студенти прагнуть бути активними 

учасниками. 

Таким чином, інтерактивні методи навчання сприяють оптимізації 

навчального процесу у закладу вищої освіти, дозволяють покращити якість 

засвоєння знань майбутніми фахівцями, ознайомити їх з практичними 

аспектами завдань, розвивати навички командної роботи та вміти формувати 

власну думку. Необхідність впровадження такої форми навчання є одним з 

першочергових завдань для ВНЗ, адже це дозволить вдосконалити освітній 

процес.  
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МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА СЕРТИФІКАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ДЛЯ УКРАЇНИ – ECDL 

 

Історія програми 

Україна була учасником міжнародної програми ECDL з 2003 по 2010 роки, 

а з січня 2015 року, в умовах інтеграції України в європейський економічний та 

освітній простір, поновлено її участь у програмі.  Cьогодні школи, коледжі, 

університети гарантують своїм учням досить високу підготовку з іноземної 

мови, що дозволяє їм здавати кваліфікаційні тести на отримання сертифіката 

володіння мовою (FCE, CAE, CPE, TOEFL та інші). Подібним чином у Європі 

була розроблена програма сертифікації користувачів персонального 

комп’ютера (ECDL – Європейські комп’ютерні права), яка в 2001 році була 

рекомендована Європейською комісією в якості основного стандарту 

комп’ютерної грамотності населення країн-членів ЄС. Сертифікат ЕCDL 

визнаний у всьому світі, так як учбовий план залишається незмінним незалежно 

від того, в якій країні виконується тест. 

Міжнародний сертифікат ECDL є загальноприйнятим у Європі та США 

стандартом, який підтверджує, що його володар ознайомлений з основними 

концепціями інформаційних технологій, вміє користуватися персональним 

комп’ютером і базовими додатками. 

Наявність сертифікату ECDL – найважливіша умова при прийнятті на 

роботу та вступі до ВНЗ в Європі і США. Сертифікація ECDL є фактично 

глобальним стандартом комп’ютерної грамотності. 

ECDL як стандарт комп’ютерної грамотності, визнаний Європейською 

комісією, ЮНЕСКО, Радою Європейських Професійних Інформаційних 

Товариств, Європейським товариством інформатики, Міністерствами освіти 

різних країн. 

 
Переваги сертифікації ECDL 

Сертифікація дає об’єктивну оцінку навичок учнів та викладачів, дозволяє 

оцінити якість навчання, підвищує впевненість освітян та їхніх учнів у своїх 

силах при досягненні ними міжнародного стандарту. 
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Програми ECDL є глобальним стандартом у галузі комп’ютерних навичок 

кінцевих користувачів. Система сертифікації відрізняється високою якістю та 

отримала міжнародне визнання. У її розробці, перевірці та затвердженні беруть 

участь вчені та фахівці з усього світу. Фактично ця система стала стандартом 

комп’ютерної грамотності в багатьох освітніх системах по всьому світі. Вона 

широко використовується міністерствами освіти різних країн як для підготовки 

учнів, так і для підвищення кваліфікації педагогів. 

На сьогоднішній день навчальні заклади мають можливість самостійно 

обирати програму навчання для своїх учнів або студентів. На фоні все більш 

тісної інтеграції в Європейське співтовариство, сертифікація ECDL як 

міжнародний навчальний стандарт має в Україні найбільш серйозні 

перспективи. 

Екзаменаційні питання при тестуванні відрізняються помірним рівнем 

складності, що вельми актуально для середнього ступеню освіти. Організація 

тестування навиків володіння комп’ютером в навчальному закладі або в одному 

з Тестових Центрів ECDL дозволяє підтвердити рівень якості освіти, що, 

безсумнівно, викличе інтерес батьків до освітньої установи. 

Авторизація Центру Тестування дозволяє навчальному закладу отримати 

міжнародний статус, що підвищує імідж навчального закладу. 

Сьогодні школи, коледжі, університети гарантують своїм учням досить 

високу підготовку з іноземної мови, що дозволяє їм здавати кваліфікаційні 

тести на отримання сертифіката володіння мовою (так, в рамках відповідного 

комітету Ради Європи починаючи з 1975 р. були розроблені FCE, CAE, CPE, 

TOEFL та інші). Подібним чином у Європі була розроблена програма 

сертифікації користувачів персонального комп’ютера European Computer 

Driving Licence (ECDL – Європейські комп’ютерні права), яка в 2001 році була 

рекомендована Європейською комісією в якості основного стандарту 

комп’ютерної грамотності населення країн-членів ЄС. 

ECDL для учнів, студентів 

Проходячи сертифікацію ECDL, учні отримують можливість: 

− реально підтвердити якість отриманої освіти; 

− перевірити свої знання за допомогою діагностичного тестування і 

ефективно підібрати комп’ютерні курси; 

− підвищити шанси отримання міжнародних грантів на продовження 

освіти; 

− пройти тестування, побудоване по інтерактивному принципу, що робить 

процес здачі цікавим і захоплюючим; 

− полегшує працевлаштування випускників, у тому числі і за кордоном.  

ECDL для навчального закладу 

− дозволяє підвищити конкурентоспроможність, у тому числі й у 

міжнародному освітньому середовищі. 

− проект ECDL гармонійно вписується у Болонський процес, дозволяючи 

встановити транснаціональну систему вимірювання знань. 
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− включаючись в роботу по програмі ECDL, НЗ отримує можливість 

довести відповідність якості своїх курсів з інформаційних технологій 

міжнародному стандарту. 

− програма ECDL відповідає цілям та завданням провідних державних 

програм в області інформатизації освіти і може бути використана для 

проведення проектів, що фінансуються за рахунок державного або місцевого 

бюджетів у рамках урядових ініціатив. 

− участь у загальносвітовій програмі сертифікації сприяє підвищенню 

престижу української освіти та визнанню компетенції українських студентів за 

кордоном. Наявність у студентів НЗ міжнародного сертифікату підвищує їх 

мобільність і дозволяє брати участь у програмах обміну студентами. 

ECDL Foundation (http://www.ecdl.org) 

Європейський фонд сертифікації комп’ютерної грамотності (European 

Computer Driving Licence Foundation) – організація, що видає найбільш відомі 

європейські European Computer Driving Licence, ECDL) та міжнародні 

(International Computer Driving Licence, ICDL) сертифікати комп’ютерної 

грамотності.  

Мета фонду ECDL – досягнення високого рівня навичок у сфері ІТ 

користувачами, організаціями та суспільством в цілому. Це забезпечується 

завдяки розробці і наданню якісних програм сертифікації. Крім того, фонд 

докладає всіх зусиль, щоб ніхто не був позбавлений можливості освоювати 

сертифікаційні програми. Фонд ECDL активно працює над усуненням 

перешкод, які все ще серйозно заважають громадянам отримувати необхідні 

комп’ютерні навички. 

Вчені та фахівці у відповідних областях з різних країн розробляють, 

перевіряють і затверджують дані програми, а потім постійно удосконалюють їх 

відповідно до потреб ринку і розвитку технологій. 

Фонд ECDL, який здійснює сертифікацію і управління програмами в 

усьому світі, відповідає за вибір надійних та якісних стандартів для своїх 

програм. Завдяки регулярним перевіркам змісту курсів, забезпечується їх 

висока якість, цілісність, правильність та актуальність, а також надається 

необхідна інфраструктура. Якість послуг, що надаються, ретельно 

контролюється за допомогою відповідної системи. Все це гарантує реалізацію 

та надання програм ECDL у відповідності зі строго певними процесами і 

процедурами, які підлягають постійній перевірці та вдосконаленню. 

З моменту свого створення в 1997 році фонд ECDL активно підтримує 

розповсюдження комп’ютерної грамотності в усьому світі. Він пропагує 

необхідність придбання навичок роботи з комп’ютером і пропонує свої 

програми сертифікації фізичним та юридичним особам у різних країнах, 

спираючись при цьому на стратегічне партнерство з урядовими установами, 

органами ЄС, міжнародними неурядовими організаціями. а також на велику 

кількість компаній-партнерів та навчальних центрів на національному рівні. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЕЛЕКТРОННОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Питання ефективності різноманітних інформаційних систем, електронних 

інструментів завжди було актуальним і є складовою проектів запровадження 

сучасного інформаційного електронного середовища. Освітні процеси та 

професійна діяльність викладачів і науковців мають свої особливості. 

Формування єдиного інформаційного освітнього електронного середовища  

засноване на використанні різноманітних платформ управління навчанням та 

методиці організації освітнього процесу, наукової та методичної діяльності [1]. 

Розглянемо загальні підходи до оцінювання ефективності освітнього 

інформаційного електронного середовища і проаналізуємо результати 

оцінювання на прикладі запроваджених проектів JetIQ та Сократ [2;3]. 

Якщо сформулювати задачу оцінювання ефективності освітнього 

інформаційного електронного середовища, то на рівні ІТ-стратегії освітнє 

електронне інформаційне середовище є обличчям ВНЗ; його ефективність 

впливає на імідж установи, рейтинг присутності в Інтернет, набір студентів 

тощо. Відкритість електронних ресурсів, їх якість дозволяють збільшити 

рейтинг  навчального закладу, що як наслідок впливає на кількість абітурієнтів, 

науково-дослідних робіт, престиж диплому тощо. 

Актуальність дослідження підтверджується цілим рядом теоретичних і 

прикладних наукових робіт в галузі оцінки ефективності інформаційних систем 

і практичними потребами IT-фахівців, керівництва вищого навчального закладу 

в методиках оцінювання та візуалізації результатів, впровадження 

інформаційних технологій у навчальний процес і систему управління вузом. 

Різноманіття відносин і складні схеми взаємодії між ІТ та  

функціональними виконавцями створюють бар’єри при отриманні дійсно 

об'єктивних показників ефективності інформаційних систем, але для більшості 

підприємств та установ ними є фінансові показники. Інструменти отримання 

цих метрик – це різні методи фінансово-економічного аналізу, серед яких 

можна виокремити такі методи як інвестиційного та фінансового аналізу, 

формування показників якості тощо. Відомі методики оцінювання ефективності 

інформаційних систем також можуть бути використані для освітнього 

електронного інформаційного середовища. Серед них – методика сукупної 

вартості володіння TCO (Total Cost of Ownership) відповідає першому підходу і 

нині найчастіше застосована; полягає у розрахунку сукупної вартості володіння 

(СВВ) фірмою інформаційними ресурсами (TCO, Total Cost of Ownership). 

Сукупна вартість володіння ІТ визначається за формулою: 

 

TCO = Пв + Кв1 + Кв2,                                                (1) 

 

де Пв – прямі витрати; 
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Кв1 – непрямі витрати першої групи; 

Кв2 – непрямі витрати другої групи. 

При цьому прямі витрати визначаються за формулою (2): 

 

Пв = Пв1 + Пв2 + Пв3 + Пв4 + Пв5 + Пв6 + Пв7 + Пв8,                  (2) 

 

де Пв1 – капітальні витрати; 

Пв2 – витрати на управління ІТ; 

Пв3 – витрати на технічну підтримку АЗ і ПЗ; 

Пв4 – витрати на розробку прикладного ПЗ внутрішніми силами; 

Пв5 – витрати аутсорcингу; 

Пв6 – витрати на відрядження; 

Пв7 – витрати на послуги зв’язку; 

Пв8 – інші групи витрат (витрати на модернізацію ІСУ, розвиток 

корпоративної бази даних тощо). 

Якщо розглядати комплексний підхід до оцінювання електронного 

освітнього середовища на основі оцінки рівня досягнення поставлених 

стратегічних цілей, то доцільно використати підхід Г. Мінцберга, який вважає 

що «в реальному світі ефективність означає не найбільші вигоди при 

найменших витратах – вона означає найбільші вимірювальні вигоди при 

витратах, які є можливість виміряти»[4]. Тобто, не можливо запроваджувати 

будь-які інструменти ІКТ без вимірювання рівня використання ресурсів та 

одержаних результатів. Методика аналізу інформаційної продуктивності 

П. Страссмана та його підхід, який був детально розглянутий автором як 

подолання парадоксу окупності ІТ-систем  дозволяє проаналізувати вплив 

запровадження ІКТ на результати діяльності організації. В таблиці 1 

представлено приклад стратегічних цілей та  результатів оцінювання їх 

досягнення. Такий підхід дозволяє сформувати комплекс, що постійно 

розвивається, що містить інструменти моніторингу та оцінювання рівня 

використання кожного електронного ресурсу. Це досягається шляхом 

запровадження системи моніторингу та аналітики використання складових 

освітнього електронного інформаційного середовища [5].  

Досвід впровадження двох проектів електронного освітнього середовища ( 

Сократ – в масштабі всього університету і JetIQ –  масштабу одного факультету 

дозволяє зробити висновки, що за методикою ТСО система "Cократ" має 

коефіцієнт окупності (перший рік ) – 0,88, а другий рік – 2, 5, що відповідає 

міжнародним нормам запровадження інформаційних систем. Після інтеграції та 

оптимізації всіх електронних ресурсів університету, рейтинг Webometrics 

піднявся на 80 сходинок до верху. 

Оцінювання ефективності системи JetIQ здійснювалось на рівні окремих 

складових, що дозволило одержати такі показники, як зменшення паперових 

документів на кількість модульних відомостей та зведених таблиць оцінювання 

якості навчання; зменшення на 30% часу роботи методиста з екзаменаційними 

відомостями; покращення рівня комунікацій студент-викладач-студент; 
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викладач-викладач; підвищення рівня структурованості та актуальності 

відкритої інформації. 

 

Таблиця 1 – Відповідність цілей, ІТ-цілей та визначення показників 

ефективності 

Місія/Цілі  ІТ-цілі  
Кількісний показник 

ефективності 

Місія – сучасний технічний 

вищий навчальний заклад 

Подільського регіону 

Сучасний електронний 

університет 

90% охоплення процедур 

організації освітнього процесу. 

Підвищення рівня доступу до 

електронних навчальних 

ресурсів; запровадження 

електронного документообігу; 

комплексного веб-порталу 

університету 

Покращення іміджу  

Підвищення ступеню 

представлення діяльності 

університету в Інтернет-

просторі  

Інтеграція всіх електронних 

ресурсів 

Збільшення кількості 

абітурієнтів на 3%  

Безпека та надійність даних 

інформаційних ресурсів 

Використання ліцензованих 

програм та підвищення 

надійності апаратного 

забезпечення. Поновлення  

апаратного та програмного 

забезпечення  

Підвищиться захист від 

несанкціонованого доступу до 

ОС на 90% та швидкість 

виконання процесів на ПК на 

30%  

Формування якісних 

напівавтоматизованих 

звітних матеріалів 

Підвищення якості 

навчального процесу 

Швидке виконання та 

прийняття управлінських 

рішень  

Автоматизація звітності та 

моніторинг якості 

навчального процесу 

Доробка автоматизованої 

системи документообігу  

Підвищення продуктивності 

праці студентів та 

співробітників на 40% 

Підвищення швидкості 

виконання управлінських 

рішень на 50%, а також 

зменшення часу формування 

звітних інформаційних ресурсів 

на 60%  

Підвищення 

продуктивності праці  

Навчання персоналу 

університету новим ІТ-

технологіям  

Збільшення продуктивність 

праці на 30%  

Розширення міжнародних 

зв’язків  

Відкриті електронні 

інформаційні ресурси, 

підтримка англомовних 

версій веб-ресурсів 

Збільшення кількості 

англомовних відвідувачів сайту 

(рейтинг Webometrics)  

Досягнення 90% охоплення освітнього процесу та запровадження 

автоматизованих інструментів для підтримки актуальної звітності з методичної 

та наукової діяльності; запровадження автоматизованої системи публікації 

власних праць в університетському репозиторії також свідчить про 

ефективність запровадження електронного інформаційного середовища.  
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Система рейтингу кожного окремого електронного ресурсу фіксує процеси 

звертання до нього, а при використанні електронних тестів працює розширена 

система статистики. 

Підключена система веб-аналітики за власними показниками також 

дозволяє виявити найбільш популярні ресурси та особливості поведінки 

користувачів в середовищі.  

Запровадження анкетних опитувань серед викладачів та студентів, 

експертне оцінювання середовища дозволяє виявити слабкі місця роботи 

платформи та поведінки користувачів для подальшого удосконалення та 

навчання.  

Таким чином, ефективність освітнього електронного інформаційного 

середовища може бути оцінена за допомогою коефіцієнту охоплення процесів; 

на основі різноманітних методик окупності запровадження ІКТ, на основі 

обробки даних веб-аналітики та експертних оцінок. Система оцінювання 

ефективності особливо важлива для мотивації навчання і роботи в середовищі 

користувачів. Запровадження нових функцій в організації освітнього процесу, 

які можуть бути виконані тільки за допомогою електронного інформаційного 

середовища  також підвищують рівень його ефективності.  
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