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Вступ 

Перехід до ринкової економіки вимагає нових 

якостей від фахівців. Професійну компетентність, 

вміння контролювати ситуацію, самостійно і 

оперативно приймати рішення. Динамічність життя, 

зміна інформації, системи знань потребують 

постійного їх оновлення та поповнення. 

Озброїти студентів на все життя знаннями в стінах 

навчального закладу неможливо, тому перед ВНЗ 

стоїть першочергове завдання – навчити студентів 

вчитися, самостійно добувати знання, сформувати у 

них навики самостійної роботи. Саме тому один з 

основних напрямків розвитку практичного навчання – 

поступовий перехід від передачі студентам 

інформації в готовому вигляді до управління їх 

самостійною навчально-пізнавальною діяльністю. 

Щоб досягти мети формування творчої 

особистості спеціаліста, необхідно змінити саму 

позицію студентів в процесі навчання. Із пасивного 

споглядача, який вбирає інформацію, і виконавця 

стандартних задач студент повинен перетворитися в 

творчого добувача знань. 

1. Сучасні форми організації практичних занять 
Ефективними формами організації практичних занять 

для досягнення цієї мети є дискусії, ділові ігри, аналіз 

конкретних ситуацій, рішення завдань ІІІ рівня та 

інші методи сучасних технологій навчання. 

На занятті викладач - не мудрець в центрі уваги, а 

помічник в країні знань. Звичайно, викладач – це 
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джерело знань, але його завдання – навчити студентів 

мислити, ставити питання, логічно будувати власну 

думку, користуватися підручником, порівнювати, 

аналізувати, робити висновки, узагальнювати, 

самостійно приймати рішення. 

Яким повинно бути сучасне аудиторне заняття, як 

організувати і провести його так, щоб отримати 

максимальну віддачу? 

Мало прагнути дати студентам якомога більший 

обсяг знань без належної турботи про якість цих 

знань. Само по собі обсяг знань має нульову цінність. 

Головне значення і в житті і в науці має вміння 

застосовувати свої знання. Ми ж переважно дбаємо 

про обсяг, а не про вміння застосовувати свої знання. 

Будь яка освіта – середня чи вища має розглядатися 

не як певний науконакопичувач, який дає змогу 

збирати знання, а як тренування мозку. Тренування 

мозку повинно бути посиленим. Якщо мозок 

тренований, знання закріплюються  ним легко, 

майже автоматично. 

Значне місце в підготовці спеціалістів займає 

практичне навчання, яке покликане виробити та 

розвинути систему практичних вмінь та навичок, 

закріпити та поглибити теоретичні знання. 

Практичне навчання здійснюється шляхом 

самостійної роботи на робочому місці, 

ознайомленням з нормативними матеріалами, 

демонстрації практичних навичок, пояснень, бесіди. 

На практичних заняттях необхідно 
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використовувати всі методи активізації пізнавальної 

діяльності студентів згідно сучасних технологій 

вищої освіти. 

Науковцями і практиками доведено і 

загальновизнано, що інтерактивна освіта стимулює 

пізнавальну діяльність та сприяє формуванню як 

предметних компетентностей, так і 

загальновиховних. 

Інтерактивна модель навчання передбачає 

застосування технологічного підходу і бачиться як 

застосування у навчанні сукупності інтерактивних 

технологій, загальною ознакою яких є принципи 

інтеракції: 

 багатостороння комунікація; 

 взаємодія і взаємонавчання студентів; 

 кооперована навчальна діяльність з 

відповідними змінами у ролі і функціях як студентів, 

так і викладача. 

2.Педагогічні технології-це засіб реалізації освітньої 

мети, яка завжди формується і розробляється у 

відповідності з певним концептуальним підходом і 

відображає певну систему педагогічних поглядів. 

Ознаки системи у педагогічній технологи: 

 логіка процесу; 

 взаємозв'язок усіх частин; 

 цілісність. 

Центральна проблема розробки технологи полягає 

у правильному визначенні та чіткому формулюванні 
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цілей навчання, які проектують (передбачають) 

одержання результату. 

2.1. Групи інтерактивних технологій навчання за 

формами навчання: 

 інтерактивна технологія групового 

(кооперативного) навчання (робота в парах, у 

малих групах, «навчання у співпраці» тощо); 

 фронтальні технології інтерактивного навчання 

(«мікрофон», «мозковий штурм», аналіз 

конкретних ситуацій або «кейс-метод», метод 

інциденту та ін.);  

 ситуативне моделювання-навчання у грі (метод 

ділової гри). 

 2.2. Складові інтерактивних технологій 

навчання: 

 Мотивація - фокусування уваги студентів на 

проблемі заняття, стимулювання інтересу до 

обговорюваної теми (не більше 5% часу заняття). 

 Оголошення, представлення теми та очікуваних 

навчальних результатів - забезпечення розуміння 

студентами змісту їхньої діяльності: чого повинні 

досягти і чого від них чекає викладач (не більше 

5% часу). 

 Надання студентами необхідної інформації за 

стислий час з метою виконання на її основі 

практичного завдання шляхом інтерактивної 

взаємодії. Це може бути міні-лекція, читання 

роздаткового матеріалу, перевірка виконаного 
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домашнього завдання, опанування інформацією з 

допомогою ТЗН або наочності (10-15% часу). 

 Інтерактивні вправи - центральна частина заняття, 

що передбачає застосування викладачем 1-3 

інтерактивних технологій, що відбирається в 

залежності від очікуваних результатів (45-60% 

часу). 

 Підбиття підсумків, оцінювання результатів 

заняття - процес, зворотний інструктаж, що 

називають рефлексією. Його завдання: прояснити 

зміст опрацьованого, співвіднести реальні 

результати з очікуваними; проаналізувати, чому 

відбулось так, а не інакше; зробити висновки; 

закріпити чи відкоригувати засвоєне; намітити 

нові теми для обговорення; установити зв'язок 

між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться 

засвоїти у майбутньому; скласти план подальших 

дій (до 20% часу). 

2.3. Етапи технологій навчання  

Для того, щоб підготувати заняття згідно 

сучасних технологій,  необхідно визначити етапи 

технологій навчання: 

1. Визначення чіткої системи цілей, що формуються, 

як правило, через результат навчання. 

2. Конструювання навчального циклу, яке 

передбачає: 

а) діагностику рівня навченості студентів, їх 

здібностей,      можливостей; 
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б) розподіл навчального матеріалу на окремі 

навчальні (змістові) одиниці (модулі, блоки); 

в) організацію навчання відповідно до 

поставлених цілей; сукупність навчальних 

процедур; способи корекції на основі 

зворотного зв'язку; 

г) усвідомлення студентами критеріїв оцінювання 

результату (поточного, підсумкового).  

3. Кейс-метод  
Ефективна педагогічна технологія – це 

кейс-метод. Ця методика набула популярність у 

Великобританії, США, Німеччині, Данії та інших 

країнах. Розроблена англійськими науковцями Й. 

Шевером, Ф. Едейем та К. Єйтс. Саме їй у світовій 

практиці відводиться важливе місце для вирішення 

сучасних проблем у навчанні і вихованні. Вперше 

кейс-метод був застосований у 1910 р. під час 

викладання управлінських дисциплін у Гарвардській 

бізнес-школі, добре відомій інноваціями, а в Україні 

даний метод став поширюватись тільки у другій 

половині 90-х років XXI ст. як пізнавальна акселерація 

у процесі вивчення природничих наук. 

В основу кейс-методу покладені концепції 

розвитку розумових здібностей. 

3.1.Суть методу полягає у використанні конкретних 

випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються 

«кейсом») для спільного аналізу, обговорення або 

вироблення рішень студентами  з певного розділу 

навчання дисципліни.  
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Метод аналізу ситуацій одночасно відображає не 

тільки практичну проблему, а й активізує певний 

комплекс знань, який необхідно засвоїти при 

вирішенні цієї проблеми, що безумовно є діяльним і 

ефективним в реалізації сучасних завдань системи 

освіти. 

Цінність даного методу полягає в тому, що він 

вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну 

діяльність. 

Як специфічний метод навчання і виховання кейс 

метод застосовується для розв'язання властивих йому 

завдань. До основних його переваг належить: 

• технологізація й оптимізація; 

• методологічне насичення; 

• застосування в навчанні різних типів і форм; 

• компетентний підхід. 

Як інтерактивний метод навчання він завойовує 

позитивне ставлення з боку студентів, які вбачають у 

ньому гру, що забезпечує засвоєння теоретичних 

положень і формування навичок практичного 

використання опанованого теоретичного матеріалу. 

Аналіз ситуацій істотно впливає на розвиток 

студентів, робить їх щоразу дорослішими, формує 

інтерес і позитивну мотивацію щодо навчання та 

участі у виховній діяльності, а також певні 

компетентності. 

Робота над кейсом передбачає: 

• розбір конкретної ситуації з певного сценарію, який 

включає самостійну роботу; 
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•  «мозковий штурм» в межах малої групи; 

• публічний виступ із представленням та захистом 

запропонованого рішення. 

Цей метод не потребує великих матеріальних та 

часових витрат й допускає варіативність навчання. 

Проблемна ситуація може бути висвітлена як при 

вивченні нової теми у викладанні теоретичного 

матеріалу, так і може використовуватися з метою 

узагальнення та систематизації матеріалу. 

3.2. Навчальні завдання кейс-методу  
Навчальні завдання кейс-методу полягають у: 

•  набутті навичок використання теоретичного 

матеріалу для аналізу практичних проблем; 

• формуванні навичок оцінювання ситуації, виборі та 

організації пошуку основної інформації; 

•  виробленні вмінь формулювати питання і запити; 

• виробленні вмінь розробляти багатоваріантні 

підходи до реалізації плану дії; 

• формуванні вмінь самостійно приймати рішення в 

умовах невизначеності; 

• формуванні навичок якісного та чіткого 

висловлювання та відстоювання власної позиції; 

• формуванні навичок та прийомів всебічного аналізу 

ситуацій, прогнозування способів розвитку 

ситуацій; 

• формуванні вмінь та навичок конструктивної 

критики. 
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Кейс-метод має певні переваги, тому що є не 

тільки навчальним, а й має великий виховний 

потенціал з позиції формування особистих якостей: 

• формування соціальної компетентності; 

• розвиток працьовитості; 

• розвиток креативності; 

• формування здатності до конкурентоспроможності; 

• формування готовності взяти на себе 

відповідальність за результати власного аналізу 

ситуації і за роботу всієї групи; 

• формування впевненості в собі; 

• формування потреби в досягненні; 

• розвиток вольових якостей, цілеспрямованості; 

• формування навичок роботи в групі; 

• формування навичок комунікативної культури; 

• формування життєвої компетентної особистості, 

здатної до саморозвитку, самовдосконалення і 

самореалізації. 

3.3. Етапи роботи над кейсом 

 Роботу над кейсом поділяють на два основні етапи: 

позааудиторна самостійна робота та робота на 

практичному занятті. 

Заздалегідь складені кейси викладач роздає 

студентам не пізніше як день до заняття. Студенти 

самостійно розглядають кейс, підбирають додаткову 

інформацію для його вирішення. 

Заняття розпочинають з контролю знань 

студентів, з'ясування центральної проблеми, яку 
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необхідно вирішити. Клас поділяється на малі робочі 

групи. Ситуації даються або всім групам однакові, 

або різні. 

Викладач контролює роботу малих груп, 

допомагає, уникаючи прямих консультації. Студенти 

можуть користуватися підручниками, що формує в 

них навички та вміння обирати необхідну 

інформацію. 

Кожна мала група обирає "спікера", який на етапі 

презентації рішень висловлює думку групи. У ході 

дискусії можливі питання до студента, що виступає, 

виступи і   доповнення членів групи. Викладач 

слідкує за ходом дискусії. Шляхом голосування 

обирається спільне вирішення проблемної ситуації. 

На етапі підбиття підсумків викладач інформує про 

вирішення проблем в реальному житті або 

обгрунтовує власну версію та оцінює роботу кожної 

групи і кожного студента. 

Для ефективного використання кейс методу 

необхідно створювати спеціальні умови: 

- забезпечення достатньо високої складності 

пізнавальних проблем; 

- створення викладачем логічного ряду запитань 

щодо пізнавальної проблеми, які спонукають 

студентів до пошуку істини; 

- створення в класі атмосфери психологічного 

комфорту, яка має сприяти вільному висловлюванню 

думок, не боячись помилки; 

- відведення спеціального часу на осмислення 
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способів вирішення проблеми 

Застосування кейс-методу стимулює 

індивідуальну активність студентів, формує 

позитивну мотивацію до навчання, зменшує кількість 

пасивних студентів та забезпечує високу 

ефективність навчання і розвитку студентів. 

4.Метод проектів  
Прикладом сучасної технології навчання є метод 

проектів. 

Проектування як метод виникло у другій половині 

ХІХ століття у сільськогосподарських школах США, 

а потім поширилося і мало значно ширше 

застосування у загальноосвітніх школах. Обгрунтував 

метод проектів Дж. Дьюї, але першим увів поняття 

"метод проектів", науково описав його, удосконалив 

систему роботи над проектами та спробував їх 

класифікувати американський професор 

В.Х.Кільпатрик. Під проектом він розумів цільовий 

акт діяльності, в основі якого лежить інтерес дитини. 

Паралельно з розробками американських вчених ідеї 

проектного навчання виникли в Росії, пов'язані вони з 

діяльністю С.Т. Шацького. Метод проектів 

впроваджувалася у вітчизняних школах у 20-х роках 

ХХ століття; однак вже в 30-х роках застосування 

методу було заборонено. Сьогодні в сучасній освіті 

відбувається відродження навчального проектування, 

яке зазнало з часу свого виникнення суттєвих змін. 

Суть методу проектів – стимулювати інтерес 

студентів до нових проблем, які передбачають 
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наявність певної суми знань як інструментів та через 

проектну діяльність, яка передбачає розв'язання 

однієї або кількох проблем, показати практичне 

застосування набутих знань. 

Метод проектів - це сукупність 

навчально-пізнавальних прийомів, які допомагають 

вирішувати самостійно чи в колективі одну і ту ж 

проблему з обов'язковою презентацією та захистом 

результатів. Метод телекомунікаційних проектів 

спрямований здебільшого на колективну самостійну 

позааудиторну діяльність тих, хто навчається у 

інформаційно-навчальному середовищі в процесі 

співробітництва. 

4.1.Суть та мета методу  

   Цінність методу проектів полягає в тому, що цей 

метод орієнтує студентів на створення певного 

продукту, а не тільки на вивчення навчальної теми. 

Дії, безпосередньо пов'язані з реалізацію проекту, 

потребують певного обсягу спеціальних знань, умінь і 

навичок, володіння сукупністю способів поведінки, 

які забезпечують успіх особистостей в самореалізації: 

- навчання виконувати певні соціальні ролі; 

- уміння керувати фактами в життєдіяльності; 

- уміння ставити відкриті запитання і давати на 

них відповіді; 

- уміння відстоювати власну точку зору; 

- здатність відповідати за результати своєї 

діяльності; 

- уміння вірно користуватися часом; 
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- здатність співробітничати і бути партнерами. 

Залучення студентів до проектної діяльності 

сприяє розвитку творчості, ініціативи, самостійності, 

організаторських здібностей, стимулює процес і 

самовдосконалення. 

4.2. Особливості методу 

   Метод проектів характеризується певними 

особливостями: 

• наявність значущої у дослідницькому, творчому 

плані проблеми або завдання, що потребує 

інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її 

розв'язання; 

• практична, теоретична, пізнавальна значущість 

передбачуваних результатів;  

• самостійна діяльність студентів;        

• структурування змістової частини проекту 

обов'язково із зазначенням поетапних результатів; 

• використання дослідницьких методів: визначення 

проблеми досліджуваних завдань, висунення 

гіпотези їх розв'язання, обговорення методів 

дослідження, оформлення кінцевих результатів, 

аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, 

коректування, висновки. 

4.3. Види проектів  

   У психолого-педагогічній літературі виділяють 

проекти за класифікацією: 

•  за складом учасників колективної діяльності: 

індивідуальні, парні, групові, колективні; 
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• за характером партнерських взаємодій між 

учасниками проектної діяльності: кооперативні, 

змагальні, конкурсні; 

• за метою реалізації міжпредметних зв'язків: 

монопредметні, міжпредметні, позапредметні 

(надпредметні); 

• за характером координації проекту: безпосередні 

(жорсткі та гнучкі), приховані; 

•  за тривалістю: короткі, тривалі, довготривалі; 

• за метою та характером проектної діяльності: 

інформаційні, соціальні, науково-пошукові, 

ознайомлювальні, дослідницькі, творчі, ігрові 

пригодницькі, мистецькі, конструкційні, практично 

орієнтовані, телекомунікаційні тощо. 

4.4. Структура проекту 

    Проекту властива чітка структура, яка 

відображається в його положенні або програмі. У 

науковій літератуpi структурні елементи проекту 

визначаються неоднозначно. Спираючись на наукові 

джерела і враховуючи досвід впровадження методу  

проектів, можна пропонувати таку структуру проекту: 

• назва проекту;         

• актуальність проекту; 

• мета й завдання проекту; 

• етапи реалізації проекту;    

• визначення термінів реалізації проекту; 

• учасники проекту; 



19 

 

• умови участі у проекті, види діяльності 

учасників, форми взаємодії організаторів проектної 

діяльності з його учасниками та іншими суб'єктами;  

• ресурси для реалізації проекту; 

• критерії оцінки роботи окремих учасників та 

проекту в цілому; 

• результати проекту, можливі варіанти 

продовження і розвитку проекту; 

• автори, координатори, організатори проекту. 

Структурні елементи проекту можуть 

змінюватися залежно від конкретної мети і завдань.  

4.5. Етапи методу проектів   

Необхідно зазначити основні етапи методу проектів: 

І. Підготовчий етап (усвідомлення проблем і 

варіанти її рішення). 

Основні вимоги до використання методу проектів: 

1. Наявність у дослідницькому, творчому плані 

проблеми, мети, що вимагає дослідження, пошуку 

для її вирішення. 

2. Практична теоретична, пізнавальна значимість 

очікуваних результатів. 

3. Самостійна (групова, парна, індивідуальна) 

діяльність студентів. 

4. Визначення кінцевих результатів спільних, 

індивідуальних проектів. 

5. Визначення базових знань областей, необхідних 

для роботи над проектом. 

6. Структурування змістовної частини проекту (із 

вказівкою поетапних результатів). 
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7. Використання дослідницьких методів:  

• визначення проблем, що витікають із завдань 

дослідження;   

• обговорення методів дослідження;   

• оформлення кінцевих результатів;   

• аналіз отриманих даних; 

• підбиття результатів, підсумків.   

II. Пошуковий етап: 

1. Розбити проект на частини. 

2. Проаналізувати складові частини: що зайве, 

чим можна доповнити. 

ІІІ. Реалізація складових частин (планування 

діяльності, використання різних інформаційних 

джерел). 

IV. Захист проекту (оцінювання зовнішнього виду 

проекту, оцінювання поставлених завдань, 

оцінювання захисту проекту). 

Критеріями зовнішньої оцінки проекту є: 

1. значущість та актуальність висунутих проблем; 

2. коректність використаних методів дослідження й 

обробки отриманих даних; 

3. активність кожного учасника проекту відповідно 

до індивідуальних можливостей; 

4. характер взаємодопомоги і спілкування учасників 

проекту; 

5. глибина дослідження проблеми; 

6. уміння аргументувати свої висновки; 

7. естетика оформлення результатів проекту; 

8. уміння відповідати на запитання, лаконічність і 
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аргументованість відповідей кожного учасника 

проекту. 

Роль викладача в проектній діяльності чимала. 

Робота за методом проектів вимагає від викладача не 

стільки викладання власного предмета, скільки 

створення умов для виявлення у студентів інтересу до 

пізнавальної діяльності, самоосвіти і застосування 

цих знань на практиці. Викладач може підказувати 

джерела інформації, а може просто направляти думки 

студентів у потрібне русло для самостійного пошуку. 

Але в результаті студенти повинні самостійно і 

спільними зусиллями вирішити проблему, при цьому 

необхідно застосовувати знання із різних областей. 

5.Тренінг  

Найчастіше на практичних заняттях 

застосовується така сучасна педагогічна технологія 

навчання як тренінг. 

Тренінг – це організаційна інтерактивна форма 

навчання, яка спирається на досвід і знання її 

учасників; запланований процес, призначений 

поповнити навики і вміння студентів. Тренінгові 

заняття спрямовані на отримання сформованості 

навичок і підвищення життєвої компетентності 

учасників. 

Історія тренінгу почалась у XIX столітті, коли його 

використовували в медицині як методику проведення 

психотерапевтичної діяльності. Aле вже на початку 

XX століття тренінг поширюється в професійній освіті 

як форма навчання та в практичній психології як 
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ефективна технологія розвитку особистості. Особливо 

активно тренінгові методики використовуються у 

випадках, коли процес навчання спрямований саме на 

формування життєвих і професійних навичок і 

компетенцій, а не на накопичення наукової 

інформації. 

5.1. Переваги методу  
Суттєвою перевагою тренінгу є те, що він створює 

безпечну обстановку і дає можливість вчитися без 

хвилювання стосовно неприємних наслідків, які 

можуть виникнути у випадку прийняття не-

правильного рішення. 

Висока ефективність тренінгового навчання є 

результатом того, що:  

• цінується позиція й знання кожного учасника; 

• можна поділитися своїм досвідом і проаналі-

зувати його у комфортній атмосфері без примусу; 

• є можливість вчитися, виконуючи практичні дії;   

можна припускатися помилок, що не 

призводитиме до покарання або негативних наслідків; 

• немає оцінок та інших «каральних» засобів 

оцінювання нових знань. 

Будь-який тренінг складається з одних і тих самих 

частин: вступної, основної та заключної.     

Співвідношення за обсягом цих частин у кожному 

випадку може бути різним.  

Це залежить від;   
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• мети тренінгу — якщо це тільки інформаційний 

тренінг, то етап формування практичних навичок 

може бути дуже скороченим; 

•  тривалості тренінгу;  

• рівня підготовленості групи — якщо група добре 

інформована, то більше часу можна присвятити 

формуванню навичок та обговоренню соціальних 

явищ. 

Для результативності й ефективності тренінгу 

необхідно не тільки створити атмосферу відкритості 

та привітності з відчуттям взаємної поваги та симпатії, 

а й спробувати досягти обстановки дружнього 

співробітництва за обов'язкової умови свідомого 

виконання учасниками певних правил, зрозумілих і 

добровільно прийнятих кожним із них, чи правил, які 

допомагають створювати атмосферу довіри і 

підтримки, де кожен учасник може виражати свої 

почуття, висловлювати власні думки без побоювань; 

формувати навички спілкування, обговорення, 

вирішення проблеми, участі у спільному 

відпрацюванні рішень, бути здатним дивитися на 

ситуацію з погляду іншої людини. 

5.2.Схема проведення тренінгу  

   Традиційна схема проведення тренінгу 

І. Вступ.  

Вступ складається з наступних кроків: 

• представлення  команди; 

• коротка інформація про проект або програму у 

рамках якої проводиться тренінг; 
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• оголошення теми тренінгу, яке має відповідати тим 

навичкам, виробленню яких він присвячений, або 

тій інформації, яка буде вивчатися; 

• присутніх знайомлять з особливостями методики 

проведення заняття (тобто, що таке тренінгова 

форма навчання та які її особливості).        

ІІ. Основна частина. 

У ній вправи пасивного характеру чергуються з 

рухливими іграми. І перше, і друге обов'язково 

завершується обговоренням і самозвітом учасників 

стосовно своїх відчуттів і думок (рефлексією). Інколи 

основна частина може складатися з двох складових, 

розділених перервою. У такому разі два заняття можна 

об'єднувати в одне.  

IІІ. Підбиття підсумків заняття.  

Висловлювання учасників по черзі стосовно своїх 

відчуттів і вражень щодо проведеної роботи,  

побажання тренеру та групі. 

5.3.Умови проведення тренінгу   
 Для ефективного проведення тренінгу потрібно 

створити необхідні умови. Якщо тренінг буде 

проводитися в аудиторії, треба: 

 1.Підготувати аудиторію. Розставити столи колом 

або у формі букви "П". Переставити столи так, щоб 

звільнити місце у центрі кімнати. Учасники повинні 

бачити один одного. 

2. У кімнаті має бути звичайна дошка або 

спеціальна — фліпчат. Необхідно підготувати крейду, 

скоч, фломастери, клейкі й неклейкі папірці, безпечні 
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шпильки, скріпки, кнопки, серветки і роздаткові 

матеріали. 

3. Для демонстрації відеоматеріалів, фільмів або 

презентації необхідно підготувати обладнання. 

4. Підготувати декілька аркушів паперу формату 

А1 або А2 та папір формату А4 для запису правил 

роботи групи, результатів виконання групових 

завдань. 

5. Необхідно чітко розпланувати етапи проведення 

тренінгу і скласти план. 

6. Необхідно чітко спланувати проведення 

тренінгу, передбачити через кожні 40-60 хвилин 

вправи на зняття м'язового напруження. 

7. Залежно від характеру завдання та його 

складності робота може проводитись всією групою 

або в малих групах по 3-5 осіб. Розподіл на малі групи 

доцільний тоді, коли проблема що розглядається, 

потребує опанування великої кількості інформації. 

8.Під час роботи в малих групах створюються 

сприятливі умови для активної участі всіх її членів у 

обговоренні, обміні досвідом, знаннями і думками. 

Така робота формує навички й уміння колективного 

вирішення проблеми. 

5.4. Оцінювання  
 Оцінку можна проводити у формі анкет, 

опитувальних листів або просто висловів присутніх. 

Мета будь-якої оцінки тренінгу — перевірити якість 

навчання та визначити, наскільки воно було 

ефективним. Крім того, оцінка - аналіз тренінгу також 
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дозволяє коригувати проведення занять, дає імпульс 

до нових ідей, допомагає зрозуміти, наскільки було 

досягнуто поставлену мету. Інформація, отримана за 

допомогою оцінки тренінгу, дозволяє з'ясувати, що із 

засвоєного присутніми на тренінгу призведе до змін у 

їхній практичній діяльності. 

Серед запитань оцінки-аналізу обов'язково по-

винні порушуватись питання щодо змін у подальшій 

практичній діяльності учасників тренінгової 

програми. Запитання повинні бути відкритими і 

надавати людині повну свободу відповіді. Бажано 

лишати достатньо місця на відповіді. 

Підписувати анкети не обов'язково. Анонімність 

опитування сприяє чесним відповідям, які є відбиттям 

щирих думок учасників тренінгу. 

Ефективність проведення тренінгу залежить від 

компетентності викладача, який допомагає учасникам 

брати найактивнішу участь і бути певними щодо 

правильного розуміння ключових концепцій та ідей,  

сприяє забезпеченню сприятливої атмосфери для 

обміну досвідом у групі, вільного визначення 

проблем, розкутого обміркування шляхів їхнього 

вирішення. 

Викладач допомагає учасникам занять 

актуалізувати мотивацію навчання, застосовує 

різноманітні навчальні прийоми з тим, щоб надати 

заняттям розмаїття і підлаштувати під різні навчальні 

можливості учасників; встановлює позитивну 

атмосферу в групі і сам стає учасником освітнього 
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процесу; ототожнює себе з групою, нічого не нав'язує і 

не вимагає. 

6. Навчальні ігри  
  Дуже актуально та ефективно проведення на 

практичному занятті навчальних ігор. 

Гра розкриває такі можливості, яких не можуть 

надати інші традиційні й нові форми і методи 

організації навчального і виховного процесу. До ігор, 

які використовують у навчанні і вихованні, відносять: 

ділові, рольові, дидактичні, імітаційно-моделюючі. 

6.1. Етапи ігрової моделі навчання 
 Ігрова модель навчання має чотири етапи: 

 орієнтація (введення у гру студентів, ознайомлення 

з правилами гри, загальний огляд її перебігу); 

 підготовка до проведення гри (ознайомлення зі 

сценарієм, визначення ігрових завдань, ролей, 

орієнтовних шляхів вирішення проблеми); 

 основна частина проведення гри; 

 обговорення. 

6.2. Класифікація навчальних ігор 
 

 

 

 

 

 

 

 

ІГРИ 

Штучні 

Академічні (навчальні) 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.Ділова гра — це форма відтворення предметного і 

соціального змісту життєдіяльності студентів, 

моделювання тих систем, умов, зв'язків, що характерні 

для цієї діяльності як цілого. 

Уважають, що історично попередницею ділової 

гри була гра військова, яка зародилася у XVII ст. 

Першу ділову гру як організаційно-виробниче 

випробування було розроблено і проведено в 

Ленінграді у 1932 р., але за різних причин подальшого 

розвитку вона не набула. У 1957 р. ділова гра 

відродилася в Америці і проводилася з використанням 

ЕОМ. Нині ділові ігри стали найпопулярнішими в 

навчально-виховному процесі і є складовими 

більшості навчальних планів і виховних програм 

освітніх закладів США, Європи й Азії. Широко 

використовуються вони в навчальному процесі 

закладів країн СНД. 

Неімітаційні (навчальні) Імітаційні (навчальні) 

Символічні Кросворди, 

ребуси та ін. 
Розігру

вання 

ролей 

Ігрове 

проект

ування 

Ділові 

Аналіз 

конкретних 

ситуацій 

Імітаційні 

вправи 
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У діловій грі відтворюються лише найтиповіші, 

узагальнені ситуації впродовж невеликого проміжку 

часу. За допомогою знакових засобів будується 

життєва чи професійна ситуація, близька до реальної 

діяльності. 

Ділові ігри розподіляються на:   

• пізнавальні ділові ігри – використовують з метою 

набуття знань;  

• симулятивні ігри - відтворюють відому ситуацію 

яка мала місце в житті (при цьому всебічно 

аналізують проблему, яка вже була у дійсності); 

результати розв'язання пов'язують із практикою;  

• ситуативні ігри - розглядають складні ситуації, 

можливі у практиці. Ці ситуації фіктивні, хоча й 

правдоподібні. 

6.4.Рольова гра дозволяє здійснювати пошук ефек-

тивних форм взаємодії в рамках кооперації, де-

монструвати недоліки стереотипної поведінки. Під час 

гри виникає нова якість — ігровий стан особистого 

переживання ігрових вражень, які залишаються в 

досвіді особистості як цілісне, здатне виникати знову в 

подібних ситуаціях. 

Суть рольової гри полягає у розігруванні учас-

никами заданих проблемних ситуацій. Обмеження 

характеру ситуацій, ролей і правил гри дисциплінує 

учасників, робить їхню поведінку цілеспрямованою, 

сприяє швидкому і продуктивному навчанню і ви-

хованню. Ефективність рольової гри можна про-

стежити у двох напрямках – діагностувальному і 
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навчальному. Діагностувальний ефект складається з 

того, що людина одержує можливість експліцирувати 

власний досвід спілкування, усвідомлюючи власні 

особливості як суб'єкта спілкування.  До виховного 

ефекту рольової гри можна віднести можливість 

побачити альтернативні способи поведінки у 

запропонованих ситуаціях, продумати оптимальний 

засіб поведінки для себе. У результаті рольової гри 

створюються умови для розуміння своїх і чужих 

почуттів і дій, знімаються багато перешкод 

комунікації, а саме: у студента складається більш 

повний і адекватний механізм оцінки і регуляції актів 

своєї поведінки відповідно до поведінки інших. 

Імітаційно-моделюючу гру можна 

використовувати на уроках, під час навчальної 

практики, на виховних годинах, під час годин 

спілкування, крім того вона може бути ефективною в 

умовах проведення вікторин, предметних вечорів, на 

засіданнях клубів тощо. 

Ю. І. Геронімус, Д. Н. Кавтрадзе, А. М. Смолкін. 

Ю.Н.Ємельянов та інші вчені вважають, що гра дає 

досить вагомий ефект, якщо вона психологічно і 

педагогічно правильно організована: 

• визначено її місце у процесі навчання у 

співвідношенні з іншими методами; 

• створено ситуації, ЯКІ моделюють майбутню 

професію чи життєву ситуацію; 
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• створено сприятливий клімат, в якому всі 

учасники відчувають себе розкуто, в атмосфері 

взаємодії. 

Таким чином, рольова гра дає можливість на-

бувати ключові компетентності та розвивати 

особистісні якості студентів. 

Специфікою гри є те, що вона залишається 

педагогічним процесом, спрямованим на досягнення 

мети навчання й виховання, розвиток особистості 

студента. У грі реалізується цілісна форма 

колективної навчальної і виховної діяльності на 

моделі умов (предметний контекст) і взаємодії з 

представниками інших рольових позицій (соціальний 

контекст). 

6.5.Принципи ефективної організації ігор 
Основними принципами для ефективної організації 

ігор визначено:  

• принцип імітаційного моделювання конкретних 

реальних умов, моделювання змісту майбутньої 

професійної діяльності; 

• принцип проблемності змісту навчальної ділової 

гри і процесу його розгортання в пізнавальній 

діяльності студента; 

• принцип спільної діяльності учасників в умовах ро-

льової взаємодії;  

• принцип ділового спілкування і взаємодії партнерів 

гри як необхідна умова розв'язання навчальних і 

виховних завдань та прийняття узгоджених рішень;  
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• принцип двоплановості ігрової діяльності, що дає 

студенту змогу відчути себе інтелектуально й 

емоційно розкутим, виявити творчу ініціативу. 

6.6.Етапи проведення гри  
  Проведення гри в навчально-виховному процесі 

передбачає чотири етапи. 

1. Орієнтація. Викладач характеризує тему, основні 

правила гри та її загальний хід. 

2. Підготовка до проведення. Розподіл ролей. 

3. Вивчення ігрових завдань, процедурні питання дії 

учасників за ігровими правилами. 

4. Проведення гри. Розгортання ігрового сюжету. 

Викладач стежить за грою, фіксує наслідки, 

роз'яснює незрозуміле. 

5. Обговорення гри. Викладач керує дискусійним 

обговоренням гри, підбиттям підсумків, проводить 

аналіз ігрової ситуації, стежить за встановленням 

зв'язку між змістом, темою гри та життям, 

самооцінкою гравців.  

Ділова гра має стати засобом розвитку 

теоретичного і практичного мислення, актуалізації і 

закріплення наявних знань і вмінь. 

Мають бути розроблені правила гри і приписи, 

підпорядковані нормам життєвих, професійних і 

соціальних відносин, що формують необхідні якості 

особистості. 

Має бути створено сприятливий психологічний 

клімат, в якому всі учасники відчувають себе розкуто, 

в атмосфері взаємодії. 
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Слід передбачити проблемні ситуації, що 

залучатимуть партнерів до спільної діяльності в 

умовах діалогового спілкування, яке породжує 

колективістське мислення учасників під час аналізу 

умов, вироблення спільних рішень, досягнення 

проміжної і кінцевої мети гри. 

Після ділової гри зазвичай проводиться групова 

дискусія як засіб зворотного зв'язку відносно 

поведінки в грі. 

Ігрові та педагогічні цілі мають сприяти, з одного 

боку, оволодінню системою знань і вмінь, стосунків з 

іншими людьми і суспільством, а з другого – сприяти 

розвитку особистості студента, досягненню цілей 

навчання і виховання. 

7.Науково-дослідна робота  
   Важливий елемент практичного навчання, який 

відповідає меті модернізації вищої освіти в Україні, 

передбачає обов'язкове залучення майбутніх фахівців 

до науково-дослідної роботи. 

Цей процес проводиться в формі гурткової, 

екскурсійної роботи, підготовки та проведення 

наукових конференцій. 

При підготовці до заходів студенти вчаться 

працювати в архівах, с картотекою бібліотеки, робити 

огляд літератури, інтернету. Результатом цього 

напрямку роботи є доповіді, навчальні фільми, 

муляжі, таблиці. 

Ці матеріали використовуються також на 

практичних заняттях. 
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Елементи пошукової, науково-дослідної роботи 

доцільно застосовувати не тільки в предметних 

гуртках, але й на звичайному практичному занятті, що 

дає можливість зацікавити студентів, розвинути 

самостійність мислення, долучити до навчання не 

тільки кмітливих і добре встигаючих, але й тих 

студентів, які не мають бажання вчитися. Студентам 

на початку циклу можна запропонувати такі завдання: 

- проведення статистичних досліджень; 

- анкетування; 

- аналіз ефективності застосування різноманітних 

лікарських засобів; 

- аналіз особливостей догляду; 

- ознайомлення з інноваційними технологіями 

обстеження і лікування пацієнтів. 

А наприкінці семестру – запропонувати скласти 

звіт по результатам досліджень, поділитися своїми 

враженнями, відкриттями; доповісти, які проблеми їм 

вдалося вирішити, які нові знання отримати. 

Все це дає можливість підвищити мотивацію 

навчання, підготувати студента до творчого 

пошукового рішення пізнавальних задач, 

спостереження фактів, узагальнення матеріалу. 
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