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Практична робота № 3 

 

ТЕХНОЛОГІЯ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ  

 

МЕТА РОБОТИ:  

Уяснити сутність технології модульного навчання, найважливіші положення і 

принципи модульності.  

Навчитися орієнтуватися у підходах до створення модульної системи, елемен-

тах модульної системи, застосовувати їх на практиці. 

 Час виконання роботи – 4 години. 

 

Після виконання роботи студент повинен : 

 Знати: 

Сутність технології модульного навчання, найважливіші положення і принципи 

модульності.  

 Вміти: 

Орієнтуватися у підходах до створення модульної системи, елементах модуль-

ної системи, застосовувати їх на практиці. 

Аналізувати наведений теоретичний матеріал. 

 

1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1.1 Ознайомитися з наданим теоретичним матеріалом. 

1.2 Відповісти на контрольні питання. 

1.3 Виконати завдання, наведені у додатку 1. 

1.4 Скласти звіт. 
 

2.  ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

2.1 Розглянути питання: «Загальне поняття про модульно-контекстну те-

хнологію навчання і кредитно-модульну систему» [2 с. 185-199, додаток 3]. 

2.2  Виконати завдання, наведені у додатку 1. 

2.3  Відповісти на контрольні тести (додаток2) 
 

 3.       ОПИС РОБОЧОГО МІСЦЯ 

На робочому місці повинно бути: 

Методичний посібник i завдання. 

Необхідна література. 

 

4.         ВМІСТ ЗВІТУ 

В процесі виконання роботи студент готує звіт по роботі, в який входить 

інформація у відповідності із завданням на роботу. Оформлення звіту прово-

диться згідно вимогам до оформлення звітів з лабораторно-практичних робіт 

ТДАТУ. Звіт повинен містити: 

 - назву i мету роботи; 

 - основні положення теоретичної частини; 

 - виконані завдання, наведені у додатку 1; 

 - висновки. 
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5.       ПИТАНЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ  

1. Процесуальні характеристики педагогічних технологій.  

2. Програмно-методичне забезпечення педагогічних технологій 

3. Загальні положення модульної системи навчання. 

4. Основні принципи модульності. 

5. Зміст структури навчального процесу за модульним принципом. 

6. Роль модульного контролю у системі навчання. 

7. Загальне поняття про модульно-контекстну технологію навчання.  

8. Загальне поняття про кредитно-модульну систему навчання. 

 

  6.      ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Джерелами і складовими частинами нових педагогічних технологій є: 

- соціальні перетворення і нове педагогічне мислення; 

- суспільні, педагогічні, психологічні науки; 

- сучасний передовий педагогічний досвід; 

- історичний вітчизняний і зарубіжний досвід (надбання попередніх поколінь); 

- народна педагогіка. 

Педагогічна технологія повинна задовольняти наступним основним кри-

теріям технологічності: концептуальності; системності; логічності; керованості; 

ефективності; відтворюваності; єдності змістової і процесуальної частини; їх 

взаємообумовленості. 

У сучасній педагогічній теорії і практиці існує багато варіантів пе-

дагогічних технологій. Найбільш глибоко і різнобічно підійшов до їх класифі-

кації, Г.К. Селевко, який класифікує їх за суттєвими та інструментально значи-

мими властивостями: цільовій орієнтації, організації навчання, особливостями 

змісту освіти, орієнтації на особистісні структури (ЗУН - оволодіння знання, 

уміння, навички, СРД - систему розумових дій, СЕМ - система естетично-

моральна, СКМ -система самокеруючих механізмів, СДП - систему дійово-

практичну. Він виділяє декілька класів педагогічних технологій. 

Кожна педагогічна технологія має свої процесуальні характеристики: 

мотиваційна, управлінська, категорія студентів, а також має програмно-

методичне забезпечення: навчальні плани, програми, методичні посібники, 

дидактичні матеріали, наочні технічні засоби навчання, діагностичні інтерпре-

тації. 

Нині погляди українських педагогів усе частіше спрямовуються до тех-

нології м о д у л ь н о г о  н а в ч а н н я , яке останнім часом впроваджується в на-

вчально-виховну практику вищої школи як передовий педагогічний досвід і як 

експериментальна психолого-дидактична система. 

Модульно-розвиваюче навчання сприяє становленню особистості не 

тільки завдяки змісту, методам, формам організації, а й через свою сутнісну ба-

гатовимірність, логіку буття з огляду на специфічну форму психосоціального 

зростання індивідуальності. Унікальність його полягає в тому, що всі сторони, 

аспекти, компоненти педагогічно керованого навчального процесу стимулю-

ють, реально прискорюють численні процеси розвитку, які ієрархічно подані в 

загальній картині психосоціального розвитку кожного студента. 
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Ніні можна виділити декілька підходів до створення модульної системи 

залежно від географії та змістовно-структурних особливостей інноваційно-

освітнього досвіду: американська та німецька моделі, литовська модель, україн-

ська. 

Щодо модульного навчання для вищої школи, то найцікавішими є під-

ходи К.Я. Вазіної та А.М. Алексюка. 

Найважливішими п о л о ж е н н я м и ,  що забезпечують відносно цілісне 

розуміння призначення та принципових моментів функціонування модульної 

системи (А.М. Алексюк) такі: 

1. Модульна система навчання головним своїм призначенням повинна 

мати таку заміну організаційних засад педагогічного процесу у вищій школі, 

яка забезпечила б суттєву його демократізацію, умови для дійсної зміни місця 

студента у навчанні (перетворення його з об'єкта в суб'єкт цього процесу), на-

дала б навчально-виховному процесу необхідної гнучкості, запровадила б у дію 

принцип індивідуалізації навчання. 

2. Модуль - це відносно самостійна частина навчального процесу, яка мі-

стить насамперед одне або кілька близьких за змістом і фундаментальних за 

значенням понять, законів, принципів. 

3. Засвоєння модуля розпочинається оглядово-установчою лекцією. Далі 

йдуть індивідуальна самостійна навчальна робота, консультації, потім кілька 

групових тьюторських занять за опрацьованими джерелами, що впроваджені 

замість традиційних семінарських занять і в своїй сукупності складають зміст 

модуля. 

4. Організаційно кожне тьюторське зайняття включає у себе три-чотири ви-

ди навчальної роботи, серед яких два є постійними (невелика письмова робота 

та дискусія за змістом опрацьованих задач, евристична бесіда, рольові та ділові 

ігри тощо). 

5. Джерела, виділені у списках літератури позначкою "X", складають міні-

мум навчального матеріалу, необхідного для систематичного оволодіння пред-

метом. 

6. Студент може достроково вивчити й скласти звіт з матеріалу, що входить 

до того чи іншого модуля, за домовленістю з викладачем. Вивільнений таким 

чином час використовується ним згідно із своїми інтересами. Звіт студента за 

змістом конкретного модуля вважається прийнятим, якщо студент під час спів-

бесіди з викладачем продемонструє розуміння головних ідей модуля і послідо-

вно, аргументовано викладе їх (письмово та усно). 

7. Для студентів, що засвоїли матеріал і відзвітувалися за змістом усіх мо-

дулів до закінчення семестру, екзамен з даного предмету відміняється. 

8. Коли студент не зміг з тих чи інших причин вчасно скласти звіт за зміс-

том чергового модуля, він може зробити це за домовленістю з викладачем під 

час консультації. 

9.  При організації індивідуальної навчальної діяльності залишається актуа-

льним питання про стимулювання систематичної самостійної роботи з першо-

джерелами. Формалізм у питаннях обліку її результатів значною мірою усува-

ється за умов функціонування пропонованої системи навчання тим, що перевір-
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ка конспектів першоджерел відміняється і факт наявності або відсутності їх у 

студентів не впливає на оцінку якості його навчальної праці. 

10. Виконання навчальних завдань оцінюється певною кількістю залі-

кових одиниць, облік яких ведуть як викладач, так і сам студент. Оскільки на-

перед відомо, яку кількість їх треба набрати для того, щоб одержати "5", "4" або 

"З", кожен студент отримує можливість протягом усього часу вивчення предме-

ту контролювати та свідомо регулювати успішність свого просування в засво-

єнні курсу шляхом цілеспрямованого планування та розподілу своїх зусиль для 

досягнення навчальних результатів, що відповідають його запитам. Прикінцева 

оцінка успішності вивчення предмета визначається підсумовуванням залікових 

одиниць, які були отримані студентами за виконання всієї сукупності навчаль-

них завдань. 

11. 3 метою стимулювання навчальної активності студентів за підсумка-

ми кожного навчального року з урахуванням загальної суми набраних залікових 

одиниць визначається десятка найкращих студентів з предмета. З числа цих 

студентів рада факультету (за поданням кафедри) може рекомендувати студен-

тів до аспірантури. 

Отже, серед о с н о в н и х  п р и н ц и п і в  м о д у л ь н о с т і  відмітимо такі: 

1)  наявність самостійної групи ідей (знань), якими оволодівають студен-

ти (учні) за допомогою дидактично доцільних засобів, що відповідають природі 

цих ідей; 

2)  формування самостійної планової, цілісної одиниці навчальної діяль-

ності, яка б сприяла досягненням студентом чітко визначених цілей; 

3)  оволодіння принципом модульності досягається через застосування 

різних форм і методів навчання, підпорядкованих загальній темі навчального 

курсу або актуальній науково-технічній, соціальній чи іншій проблемі; 

4)  п р и н ц и п  м о д у л ь н о с т і  - це також складання автономних пор-

цій, поділ навчального матеріалу на частини (кроки, порції, такти - на зразок 

розділу або теми) для груп студентів. 

Таким чином нова структура навчального процесу за модульним прин-

ципом характеризується наступним з м і с т о м  ї ї  е л е м е н т і в  і  л о г і к о ю  

п о б у д о в и :  

1. Вивчення теми (розділу) учбового матеріалу проводиться не по части-

нам на заняттях, а подається цілісно узагальненим модулем на установчих лек-

ціях. Тривалість лекцій визначається об'ємом теоретичного матеріалу, способа-

ми його структурування. Установчі лекції висвітлюють особливо складні, про-

блемні питання теми, найновіші факти і події.  

Активізація мислення студентів в ході лекції забезпечується, якщо 

лекція носить проблемний характер. Суть проблемної лекції полягає в 

створенні на ній викладачем проблемного завдання, яке вирішується, як 

правило, за участю аудиторії.  

Взагалі проблемне навчання відрізняється самостійним добуванням 

знань у процесі вирішення навчальних проблем, розвитку творчого мислення і 

пізнавальної активності.  

Проблемні лекції найбільш придатні тоді, коли студенти вже оволоді-
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ли базовими знаннями складного розділу, теми, чи навіть курсу. Багаторічна 

практика використання таких типів лекцій, дозволяє стверджувати, що вони за-

безпечують формування продуктивної, творчої активності студентів у системі з 

іншими організаційними формами навчання, займаючи в ній своє чільне місце. 

Зміст проблемних лекцій повинен відображати найновіші досягнення 

науки і передової практики. Таким чином, для проблемного викладу відбира-

ються вузлові, найважливіші розділи курсу, що вивчається. 

Прийомами створення проблемних ситуацій на лекції є: 

 пряма постановка проблеми; 

 проблемне завдання у вигляді питання; 

 повідомлення інформації, що містить суперечність; 

 повідомлення протилежних думок; 

 звернення уваги на життєві явища, які потрібно пояснити; 

 повідомлення фактів, що викликають непорозуміння; 

 співставлення життєвих знань з науковими. 

Можна відокремити такі с к л а д о в і  ч а с т и н и  п р о б л е м н о ї  л е к -

ц і ї : 

• одержання вихідних даних для формулювання проблемної ситуації; 

• формулювання та роз'яснення проблемної ситуації; 

• визначення загального напрямку пошуку рішення і розділення (якщо 

потрібно) проблеми на під проблеми; 

• розв'язок проблемної ситуації на основі висунутих гіпотез; 

•аналіз результатів та встановлення зв'язку з практикою.  

Ідеальним є варіант, коли студенти беруть участь у розв'язуванні про-

блеми, висувають свої гіпотези, самі аналізують результати. Навіть тоді, якщо 

рішення буде з'ясовувати сам викладач, активність студентів буде висока. 

Проблемна лекція вибудовується як діалог викладача зі студентом, пре-

дметом якого є зміст навчального матеріалу. Педагогічно доцільно застосовува-

ти не живий, а внутрішній діалог: викладач створює проблемні ситуації через 

інформаційні та проблемні питання і сам же висвітлює найбільш оптимальні 

шляхи їх розв'язання. Студенти мимоволі залучаються до пошуку рішень, по-

думки беруть участь у висуванні гіпотез, доказах чи спростуваннях фактів, по-

рівнюють різні підходи вирішення задач, фіксують в контексті основні концеп-

туальні положення, важливіші напрямки розв'язку проблеми, які вимагають до-

даткового обговорення на семінарах. 

Комунікації зі студентами будуються так, щоб підвести їх до самостій-

них висновків, зробити співучасниками процесу підготовки, пошуку і знахо-

дження шляхів розв'язання суперечностей, створених самим же лектором. Цьо-

му сприяє система питань, з якими лектор звертається до аудиторії. Добре про-

думані питання стимулюють самостійний пошук відповідей на них по ходу ле-

кції, сприяють тому, що студенти розмірковують "разом" з лектором. 

Залежно від методичного задуму, на проблемній лекції може бути і від-

критий, "живий" діалог лектора з аудиторією на тих її етапах, де він дидактично 

доцільний. В діалогічному спілкуванні питання викладача сприяють розгортан-
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ню розумової діяльності студентів, якщо : 

• у питанні відображається результат попереднього розумового аналізу 

умов рішення проблеми, наголошується на відомому і невідомому, простому і 

суперечливому в задачі-тощо; 

• вказується на напрямки розв'язання проблеми, на невідомі способи 

рішення ситуацій; 

• питання є засобом залучення студентів до роздумування, розміркову-

вання, творчого пошуку; 

• у питанні закладені факти що привертають увагу студентів, спонукають 

їх зосередитися саме на суперечливих аспектах явища, процесу і т.д.; 

• у змісті питання висвітлюються умови, аналіз яких сприяє оптиміза-

ції рішень ситуації. 

Проблемні лекції найбільш придатні тоді, коли студенти вже оволоді-

ли базовими знаннями складного розділу, теми, чи навіть курсу. Багаторічна 

практика використання таких типів лекцій, дозволяє стверджувати, що вони за-

безпечують формування продуктивної, творчої активності студентів у системі з 

іншими організаційними формами навчання, займаючи в ній своє чільне місце. 

Технологія проблемного навчання не відрізняється особливою варіативніс-

тю, оскільки включення студентів у активну пізнавальну діяльність спирається на 

ряд етапів, які повинні бути реалізовані послідовно і комплексно. Важливим етапом 

проблемного навчання є створення проблемної ситуації, яка представляє відчут-

ність розумового утруднення. Навчальна проблема, що вводиться у момент виник-

нення проблемної ситуації, повинна бути достатньо важкою, але посильною для 

студентів. Її введенням і осмисленням завершується перший етап. 

На другому етапі вирішення проблеми («закритому») студент переби-

рає, аналізує знання по даному питанню, які є у його розпорядженні, виявляє, 

що їх недостатньо для отримання відповіді, і активно включається у добування 

недостатньої інформації.  

Третій етап («відкритий») спрямований на придбання різноманітними 

способами знань, необхідних для вирішення проблеми. Він завершується вини-

кненням висновку : «Я знаю, як це зробити!». 

Далі слідують етапи вирішення проблеми, верифікації (перевір-

ки)отриманих результатів, співставлення з первісною гіпотезою, систематизації 

та узагальнення здобутих знань, умінь. 

П е р е в а г а м и  п р о б л е м н о г о  н а в ч а н н я  є :  

- самостійне здобування знань шляхом особистої творчої діяльності; 

- висока зацікавленість у до навчальної праці; 

- розвиток продуктивного мислення; 

- міцні і дієві результати навчання. 

Д о  н е д о л і к і в  н а л е ж а т ь :  

- слабка керованість пізнавальною діяльністю студентів; 

- великі витрати часу на досягнення запроектованих цілей. 

Важливим прийомом активізації навчання є евристична бесіда. Це лан-

цюг запитань викладача, які примушують студентів на базі вже сформованих 

понять, одержаних знань, життєвого досвіду, логічного мислення формувати 



 9 

нові поняття робити висновки. Вагомою допомогою засвоєння лекційного ма-

теріалу може бути робота студентів під час лекції з опорними конспектами. 

2. Після установчої лекції слідує основний елемент структури: 

• диференційно-групова робота, 

• самостійна робота студентів під керівництвом викладача, 

• семінарські заняття, 

• ділові ігри. 

Роль викладача в реалізації такої педагогічної технології змінюється - він 

в основному виконує роль консультанта. Аудиторія для диференційно-групової 

роботи повинна мати 5-6 столів. За кожний стіл сідає 4-6 студентів, що отри-

мують від викладача завдання різних рівнів. Концепція 3-х рівнів змісту освіти 

дозволяє студенту самому вибрати рівень вивчення конкретного предмета.  

Перший рівень дає уявлення і цільну картину матеріалу предмета, що 

вивчається. Невеликий об'єм (15-20% від всього курсу), вміння відповідати в 

основному на репродуктивні питання забезпечують його доступність для всіх. 

Другий рівень повинен бути розширенням і поглибленням знань, одер-

жаних під час засвоєння першого рівня. Завдання вимагають аналізу матеріалу: 

відібрати матеріал по певним ознакам, виділити головне, порівнювати, склада-

ти тези, зробити висновки.  

Третій рівень містить знання, які є необов'язковими для всіх. Цей рівень 

забезпечує студенту найвищу оцінку. 

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача на занятті 

повинна забезпечити підвищення вимог до інформаційної ємкості змісту учбо-

вих предметів, до творчої самостійної діяльності студентів. 

Під час використання нових педагогічних технологій вводиться система 

модульного контролю. Модульний контроль та визначення рейтингу студентів 

використовується для того, щоб стимулювати систематичну та самостійну ро-

боти студентів, підвищення об'єктивності оцінювання їхніх знань, створення 

здорової конкуренції між ними в навчанні, виявлення і створення творчих здіб-

ностей. 

Модульний контроль знань студентів проводиться після завершення ле-

кційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, що належать до пев-

ного модуля. 

Модульний контроль проводиться у формі виконання письмових конт-

рольних завдань, що містять запитання для перевірки знань фактичного матері-

алу модуля і задачі. Оцінки виставляються в журналі успішності і в предметну 

відомість модульного контролю. Контрольне завдання зараховується, якщо во-

но оцінене не нижче 11 балів (при використанні 20-бальної шкали). Студент, 

що успішно склав весь модульний контроль, може бути звільнений від семест-

рового екзамену. 

Якщо екзамен з предмета не передбачений програмою, а існує лише не-

диференційований залік, доцільно кожну форму роботи студента оцінювати пе-

вною кількістю балів. Після закінчення курсу за сумарною кількістю балів мо-

жна робити висновок про рівень засвоєння знань студентами. 

Окрім перелічених підходів до модульного навчання, існує інший варі-
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ант - стратегічний. Він передбачає переведення навчального процесу на ком-

п'ютерну технологію навчання. Вона можлива за умови розробки комп'ютерних 

програм, курсів і адекватних їм організаційних форм, методів викладання і на-

вчання. Одною з основних цілей такої технології є моделювання використання 

комп'ютерів у майбутній професіональній діяльності спеціалістів. 

Структура навчального процесу в цьому варіанті буде суттєво змінена на 

другому етапі, коли після загального заняття - лекції, студентам буде запропо-

нований машинний варіант індивідуального спілкування на комп'ютері. 

Отже, н а в ч а л ь н и й  м о д у л ь  - це цільова, відкрита і відносно заве-

ршена сукупність взаємозалежних циклів навчальної, виховної та освітньої роз-

виваючої взаємодії викладача і студентів, що реалізує змістовий модуль через 

форму-модуль. Цей модуль є основною ланкою модульно-розвиваючої системи 

навчання, що забезпечує оптимізацію психосоціального розвитку викладача і 

студентів, а тому багато в чому є альтернативною традиційним засобам, фор-

мам і методам лекційно-семінарської систем. 
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Додаток 1 

 

ЗАВДАННЯ 1. 

Розгадати кросворд (рис.1) «МОДУЛЬНА (технологія)» - ключове слово 

 

 
                  
                    
 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Кросворд «Модульна технологія» 

 

По горизонталі: 

1. Бесіда, що викликає ланцюг запитань викладача, які примушують сту-

дентів на базі вже сформованих понять, одержаних знань, життєвого досвіду, 

логічного мислення формувати нові поняття робити висновки називається … 

2. Один з прийомів активізації навчання. 

3. Який рівень змісту освіти дає уявлення і цільну картину матеріалу 

предмета, що вивчається.  

4. Процесуальна характеристика педагогічної технології. 

5. Прийом активізації навчання. 

6. Відносно самостійна частина навчального процесу, яка містить на-

самперед одне або кілька близьких за змістом і фундаментальних за значенням 

понять, законів, принципів. 

7. Поділ навчального матеріалу на частини – це … модульності. 

По вертикалі: 

1. МОДУЛЬНА (система). 

2. Форма організації навчання, з якої починається засвоєння модуля. 

3. Одна з моделей підходу до створення модульної системи. 

4. Процесуальна характеристика педагогічної технології. 
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ЗАВДАННЯ 2: 

 

а) Педагогічна технологія повинна задовольняти основним критеріям 

технологічності. Дописати відсутні критерії: 

 концептуальність; 

 системність; 

 логічність: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 

    

б) Джерелами і складовими частинами нових педагогічних технологій є: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 

 

в) Дописати відсутні прийоми створення проблемних ситуацій на лекції: 

 пряма постановка проблеми; 

 проблемне завдання у вигляді питання; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 
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Додаток 2 

 

Відповісти на тестові питання 

 

1. Навчальна проблема, що вводиться у момент виникнення проблемної 

ситуації, повинна бути: 

1 -  достатньо важкою, але посильною для студентів; 

2 - дуже важкою, щоб студенти почали активно працювали самостійно; 

3 – такою, щоб вистачило знань, що є у студентів на даний момент. 

 

2. Суть проблемної лекції полягає в створенні на ній викладачем проблемно-

го завдання: 

1 – яке вирішується, як правило, викладачем з аргументованим пояс-

ненням висновків, що пропонуються; 

2 - яке вирішується, як правило, студентами самостійно; 

3 - яке вирішується, як правило, за участю аудиторії. 

  

3. У якій відповіді вірно представлено порядок вирішення проблемної ситу-

ації? 

1 – введення і розуміння навчальної проблеми у момент виникнення проблем-

ної ситуації;  

- здобуття недостатньої інформації;  

- аналіз знань за даним питанням;  

- придбання знань, необхідних для вирішення проблеми;  

- вирішення проблеми, перевірка отриманих результатів, систематизація та 

узагальнення здобутих знань. 

2 - введення і розуміння навчальної проблеми у момент виникнення проблемної 

ситуації;  

-  аналіз знань за даним питанням;  

-  здобуття недостатньої інформації;  

- придбання знань, необхідних для вирішення проблеми;  

- вирішення проблеми, перевірка отриманих результатів, систематизація та 

узагальнення здобутих знань. 

3 - введення і розуміння навчальної проблеми у момент виникнення проблемної 

ситуації;  

-  аналіз знань за даним питанням;  

-  придбання знань, необхідних для вирішення проблеми;  

-  здобуття недостатньої інформації; 

- вирішення проблеми, перевірка отриманих результатів, систематизація та 

узагальнення здобутих знань. 

 

4. Перевагами проблемного навчання є: 

1 – навчальний процес складається з послідовних кроків, що містять порцію 

знань та розумових дій щодо їх засвоєння; кожний студент працює самостійно і 

оволодіває навчальним матеріалом у посильному для нього темпі; 
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2 -    самостійне здобування знань шляхом особистої творчої діяльності, висока 

зацікавленість до навчальної праці, розвиток продуктивного мислення, міцні 

результати навчання; 

3 -  кожний крок завершується контролем (питанням, завданням, і т.п.), при 

невірній відповіді студент отримує допомогу і додаткові пояснення, широко 

застосовуються специфічні засоби (програмовані навчальні посібники, контро-

люючі пристрої, т.п.) 

 

5. До процесуальних характеристик педагогічних технологій належать: 

 1 – мотиваційна, управлінська, категорія студентів; 

 2 -  психосоціальність, змістовність; 

 3 -  науковість, наочність, доступність; 

 

6. У якій відповіді вірно перелічені складові програмно-методичного забезпе-

чення навчального процесу? 

 1 – психолого-дидактична система, плани програми, діагностичні інтерп-

ретації; 

 2 -  навчально-виховна практика, лекції, лабораторні, практичні занят-

тя, методичні посібники, дидактичний матеріал; 

 3 – навчальні плани, програми, методичні посібники, дидактичні матеріа-

ли, наочні, технічні засоби навчання, діагностичні інтерпретації. 

 

7. Модульне навчання – це… 

 1 – експериментальна психолого-дидактична система; 

 2 -  змістовно-структурна особливість досвіду; 

 3 -  принцип індивідуалізації навчання. 

 

8. Навчальний модуль – це… 

 1 – змістовно-структурна особливість інноваційно-освітнього досвіду; 

 2 - цільова, відкрита і відносно завершена сукупність взаємозалежних ци-

клів навчальної, виховної та освітньої розвиваючої взаємодії викладача і студе-

нтів, що реалізує змістовий модуль через форму-модуль; 

 3 - принцип індивідуалізації навчання. 

 

9. Послідовність етапів засвоєння модуля вірно відображена у варіанті ві-

дповіді: 

1 – аналіз існуючих знань, індивідуальна самостійна навчальна робота, оглядо-

во-установча лекція, консультація, екзамен (залік); 

2 - аналіз існуючих знань, індивідуальна самостійна навчальна робота, тьютор-

ські заняття за опрацьованими джерелами; 

3 - оглядово-установча лекція, індивідуальна самостійна навчальна робота, кон-

сультація, тьюторські заняття за опрацьованими джерелами. 
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10. Що дозволяє студентові концепція 3-х рівнів змісту освіти? 

1 – самостійно вибирати рівень вивчення конкретного предмета; 

2 - самостійно вибирати матеріал для вивчення по певним ознакам; 

3 – забезпечити студентові найвищу оцінку рівня знань. 

 

11. Перший рівень змісту освіти… 

 

1- містить знання, які є необов'язковими для всіх; 

2- дає уявлення і цільну картину матеріалу предмета, що вивчається; 

3- повинен бути розширенням і поглибленням знань, одержаних під час за-

своєння попереднього рівня. 

 

12. Другий рівень змісту освіти… 

1 - повинен бути розширенням і поглибленням знань, одержаних під час за-

своєння попереднього рівня; 

2 -дає уявлення і цільну картину матеріалу предмета, що вивчається; 

3 - містить знання, які є необов'язковими для всіх. 

 

13. Третій рівень змісту освіти… 

1 - містить знання, які є необов'язковими для всіх; 

2 - дає уявлення і цільну картину матеріалу предмета, що вивчається; 

3 - повинен бути розширенням і поглибленням знань, одержаних під час засво-

єння попереднього рівня;. 

 

14. Для чого використовується модульний контроль? 

1 – для завершення лекційного курсу; 

2 –для стимулювання систематичної та самостійної роботи студентів, підви-

щення об'єктивності оцінювання їхніх знань, створення здорової конкуренції 

між ними в навчанні, виявлення і створення творчих здібностей; 

3 – для звільнення від семестрового екзамену. 

 

15. Стратегічний варіант модульного навчання передбачає: 

1 – підготовку до професійної діяльності спеціалістів; 

2 – зміну форми контролю знань студентів; 

3 -переведення навчального процесу на комп'ютерну технологію навчання. 

 

16. Метою модульно-контекстної технології є: 

1 - формування фахової спрямованості, розвиток емоційних і морально-

естетичних якостей, засвоєння знань, умінь та навичок, способів розумових дій, 

дійово-практичної сфери та самокеруючих механізмів особистості майбутнього 

фахівця. 

2 - корекція процесу засвоєння ЗУН студентами; 

3 - орієнтаця на особистісні структури. 

 

17. За типом управління модульно-контекстна технологія навчання є: 
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 1 – гуманістична, навчально-виховна; 

2 – проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; 

3 -  система малих груп. 

4 -  академічна, індивідуально-групова, диференційована. 

 

18. За провідним методом навчання модульно-контекстна технологія навчання є: 

1 – гуманістична, навчально-виховна; 

2 – проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; 

3 -  система малих груп. 

4 -  академічна, індивідуально-групова, диференційована. 

 

19. За організаційними формами навчання модульно-контекстна технологія на-

вчання є: 

1 – гуманістична, навчально-виховна; 

2 – проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; 

3 -  система малих груп. 

4 -  академічна, індивідуально-групова, диференційована. 

 

20. Найбільшою перевагою Болонського процесу є: 

1 - визначення та оцінка стандартів якості вищої освіти по всій Європі; 

2 -  різні вимоги до освітніх стандартів та їх оцінювання; 

3 -  гуманістична, навчально-виховна діяльність. 

 

21. Кредитно-модульна система організації навчального процесу дає можливість: 

1 - формувати загальну освітньо-професійну програму підготовки спеціалістів; 

2- формувати індивідуальну освітньо-професійну програму підготовки спеціаліс-

тів; 

3 - формувати універсальну освітньо-професійну програму підготовки спеціалістів; 
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Додаток 3 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО МОДУЛЬНО-КОНТЕКСТНУ ТЕХНОЛОГІЮ 

НАВЧАННЯ І КРЕДИТНО-МОДУЛЬНУ СИСТЕМУ 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО МОДУЛЬНО-КОНТЕКСТНУ ТЕХНОЛОГІЮ НАВЧАННЯ 

 

У деяких навчальних закладах (Житомирський педагогічний універси-

тет)застосовується модульно-контекстна технологія, яка ставить за мету 

формування фахової спрямованості, розвиток емоційних і морально-естетичних 

якостей, засвоєння знань, умінь та навичок, способів розумових дій, дійово-

практичної сфери та самокеруючих механізмів особистості майбутнього фахів-

ця. 

Це технологія по орієнтації на особистісні структури - всебічно гармоній-

на, за характером змісту гуманістична, навчально-виховна, за типом управління - 

система малих груп, за провідним методом навчання - проблемно-пошукова, тво-

рча, діалогічна, ігрова; за організаційними формами - академічна, індивідуально-

групова, диференційована. 

Вона спрямована на розвиток потреби студента в самореалізації, що 

посідає одне з найвагоміших місць у сфері спонукання дидактичного вибору. Вихо-

дячи з класифікації потреб А. Маслоу, самоактуалізація (самореалізація) стано-

вить вершину піраміди людських потреб. На його думку, лише за умови підготов-

леності особистості до духовного розвитку і бажання само-вдосконалюватися, 

можна її досягти. 

У зміст освіти закладено модель підготовки фахівця, яка відображає дія-

льнісну модель інженера, що включає предметно-професійний і соціальний кон-

текст майбутньої професії. Перехід від навчальної діяльності до професійної від-

бувається за допомогою діяльнісного модуля - інтегрованої якості фахівця. 

Діяльнісний модуль включає в себе такі угрупування: методологічний, теоретич-

ний, практичний і соціальний. 

Технологічний підхід у вивченні курсу предмету передбачає: постановку ці-

лей, проектування, організацію навчального процесу, діагностичну і підсумкову 

перевірку ефективності за допомогою тестів, контрольних питань, розв'язання 

задач, кросвордів тощо у кожному модулі. 

Логіка викладання курсу така: 

- проектування цілей навчання відбувається відповідно розробленої моделі 

підготовки фахівця; 

- переведення цілей на мову практичних завдань у вигляді діяльнісного 

модуля, який має забезпечити перехід від навчальних завдань до професійної дія-

льності; 

- реалізація моделі підготовки фахівця у процесі викладання визначених 

дисциплін; 

- корекція процесу засвоєння ЗУН студентами; 

- контроль, оцінка (поточна, рубіжна, заключна) ЗУН студентів; 

Ця логіка реалізується у кожному модулю (темі) курсу предмета через 
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зовнішню структуру (тема, мета, обладнання, план, завдання студентам, реко-

мендована література, теоретичний і практичний блоки, прогнозовані якості 

фахівця та вміння) та внутрішню структуру, що відображає основні рівні засво-

єння ЗУН студентами, що відповідає таксономії цілей: на рівні пізнання, розумін-

ня, застосування, аналізу, синтезу, оцінки. 

В основу лекційно-семінарських занять  покладена технологія проблемного 

навчання. Технологія проблемного навчання не нова і вона отримала широке розпо-

всюдження у ВНЗ. 

Сьогодні під проблемним навчанням розуміють таку організацію навча-

льних занять, котрі передбачають створення під керівництвом викладача про-

блемних ситуацій і активну самостійну діяльність студентів по їх розв'язанню, 

результатом якої є творче оволодіння знаннями, навичками, уміннями та розви-

ток розумових  здібностей. 

Проблемні ситуації можна класифікувати: 

• за змістом невідомого X (X - мета, X - об'єкт, X - спосіб діяльності, X— 

умова виконання діяльності); 

• за рівнем проблемності (І рівень - спонтанні; II рівень - створені і 

розв'язані викладачем; III рівень - створені викладачем, а розв'язані студентами; 

IV рівень - створені і розв'язані студентами). 

Основою проведення семінарсько-практичних занять з предмету є групові 

технології. 

Академічна група поділяється на мікрогрупи. Технологічний процес групової 

роботи складається з таких елементів: 

1. Підготовка до виконання групового завдання: 

а) постановка пізнавальної задачі (проблемної ситуації); 

б) інструктаж про зміст і послідовність роботи; 

в) рекомендації щодо дидактичного матеріалу по групах. 

2.  Групова робота: 

г) знайомство з матеріалом, планування роботи в групі; 

д) розподіл завдань між членами групи; 

є)      індивідуальне виконання завдань; 

є)     обговорення індивідуальних результатів роботи в групі; 

ж) обговорення загального завдання групи (зауваження, доповнення, уточ-

нення, узагальнення); 

з) підведення підсумків групового завдання. 

3.  Заключна частина: 

і) повідомлення про результати роботи в групах; 

й) аналіз пізнавальної задачі, рефлексія; 

к) загальний висновок про групову роботу і виконання поставленої задачі. 

Висновки про роботу групи та їх членів. 

У процесі групової роботи викладач виконує різноманітні функції: контро-

лює хід роботи у групах; консультує, відповідає на запитання, координує діяль-

ність, при необхідності допомагає окремим студентам або групі в цілому. Семі-

нарські заняття проходять у формі гри. 

Г р а  —  це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і 
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засвоєння суспільного досвіду, в якому складається, формується і удосконалюється 

самоуправління поведінкою. 

Концептуальними основами ігрових технологій є психологічні механізми 

ігрової діяльності, що спираються на фундаментальні потреби особистості у 

самовираженні, самоутвердженні, самовизначенні, саморегуляції, самореалізації. 

За цільовими орієнтаціями ігрові технології поділяються на: дидактичні, 

виховні, розвивальні, соціалізуючі. 

За характером педагогічного процесу: навчальні, тренінгові, контролюючі, 

узагальнюючі, пізнавальні, виховні, розвивальні, репродуктивні, продуктивні, тво-

рчі, комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні. 

За ігровою методикою: предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, 

драматизації. 

Ігрові технології сприяють засвоєнню ЗУН, розвитку системи розумових 

дій, системи естетично-моральних якостей, системи дійово-практичної сфери і 

самокеруючих механізмів. 

Ігрова діяльність виконує такі функції: 

-  спонукальну (викликати інтерес); 

-  комунікативну (засвоєння елементів культури спілкування педагога;) 

- самореалізації (кожен студент реалізує свої можливості); 

- розвивальну (розвиток уваги, волі та інших психічних якостей; 

- розважальну (отримують задоволення); 

- діагностичну (виявлення відхилень в ЗУН, в поведінці, прогалин у знаннях); 

   -коррекційну (внесення позитивних змін в структуру особистості майбут-

ніх вчителів). 

Більшість ігор мають риси вільної розвиваючої діяльності, що має актив-

ний творчий характер, сприяє розвитку почуттів і позитивних емоцій. 

У вищій школі ігрова діяльність використовується: 

- в якості самостійної технології для засвоєння теми, розділу, поняття; 

- як елемент іншої технології; 

- в якості семінару або його окремих частин (вступ, пояснення, закріплен-

ня, вправи, контролю). 

У досвіді багатьох ВНЗ ділові ігри використовуються для розв'язання ком-

плексних задач засвоєння нового, закріплення матеріалів, розвитку творчих зді-

бностей, формування загально-навчальних умінь. Ділові ігри дають можливість 

студентам зрозуміти навчальний матеріал з різних позицій. У процесі вивчення 

предмету застосовуються різні модифікації ділових ігор: імітаційні, операційні, 

рольові ігри, діловий театр, психо- і соціограма. 

Імітаційні (імітуються події, конкретну діяльність студентів, викладачів). 

Сценарій імітаційної гри, крім сюжету подій, містить інші структури і призна-

чення імітованих процесів та об'єктів. 

Операційні ігри допомагають відпрацьовувати конкретні специфічні опера-

ції.  

Рольові ігри сприяють відпрацюванню тактики поведінки дій, виконання фу-

нкцій та обов'язків конкретної особистості. Для проведення гри з використанням 

ролі розробляється модель - ситуації, розподіляються ролі. 
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Діловий театр передбачає написання сценарію, де описується конкретна 

ситуація, функції та обов'язки дійових осіб, їх задачі. 

Психограма і соціограма близькі до "ділового театру", але спрямовані на 

формування перцептивних умінь майбутніх спеціалістів (уміння відчувати стан 

іншої людини, уміння встановити контакт). 

Технологія ділової гри складається з таких етапів: 

 

І. ЕТАП ПІДГОТОВКИ ( постановка мети, аналіз проблеми, обґрунту-

вання задач, планування, загальний опис процедури гри, зміст ситуації та харак-

теристика дійових осіб).  

Розробка гри: 
i. розробка сценарію; 

ii. план ділової гри; 

iii. загальний опис гри; 

iv. зміст інструктажу; 

v. підготовка матеріального забезпечення; 

vi. постановка проблеми, цілей, умови; 

vii. інструктаж, регламент, правила, розподіл ролей, формування груп, консу-

льтації. 

 

ІІ. ЕТАП ПРОВЕДЕННЯ 

Входження в гру: 

- робота з джерелами і тренінг; 

- мозковий штурм; 

Групова робота над завданнями: 

- виступ груп; 

- захист результатів; 

- дискусії; 

- робота експертів. 

 

ІІІ. ЕТАП АНАЛІЗУ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ. 

Між групова дискусія: 

- вихід з гри; 

- аналіз; 

- оцінка та самооцінка; 

- висновки та узагальнення; 

- рекомендації. 

 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНУ СИСТЕМУ 

 

Нові суспільні відносини обумовлюють розроблення і впровадження інших 

підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців, інших систем навчання, 

що визначаються у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтації на 

фундаментальні цінності загальносвітової культури. Пропонується ввести у всіх 

національних системах освіти обліку трудомісткості навчальної роботи у кре-
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дитах [Нині у світовій системі вищої освіти найширше використовують такі 

системи залікових одиниць: ЕСТS - європейська система, USCS - американська 

система, САТS - британська система, UMАР - країн Азії і басейну Тихого океа-

ну]. За основу пропонується взяти ЕСТЗ (Еигореап Соттипtіу Соиrsе Сrеdit 

Тrапsfer Зуstет), зробивши її накопичувальною системою,, здатною працювати в 

рамках концепції "навчання протягом усього життя". ЕСТЗ запропонували 1989 

року в структурі ЕRАSМUS [ЕRASMUS - Еиrореап Соmmunity Асtіоп Schете fоr 

thе Моbilіtу оf Uпіvеrsіtу Stиdепts]. Схема дій Європейського співтовариства для 

розвитку мобільності студентів університетів (програма ЄС, розділ програми 

академічної мобільності SОСRАТЕS)]. Ця система допомагає визначити періоди 

навчання за кордоном, збільшує якість і кількість студентської мобільності в 

Європі. Нещодавно ЕСТS почала застосовувати накопичувальну систему, яка ви-

конується на інституціональному, регіональному, національному та європейсько-

му рівнях. Це одне з головних положень Болонської декларації.  

ЕСТS засновано на конвенції про 60 кредитів за обсяг робіт студента за 

один академічний рік.  

Обсяг робіт студентів за повний робочий час навчальної програми в Європі 

становить переважно 36 - 40 тижнів на рік, у такому разі один кредит стано-

вить від 24 до 60 робочих годин. Обсяг робіт визначається часом, за який пересіч-

ний студент отримує необхідний результат навчання. 

Повний обсяг робіт, потрібний для закінчення першого рівня циклу, стано-

вить 3-4 роки (тобто 180 - або 240 кредитів).  

Студентський обсяг робіт в ЕСТS включає час перебування на лекціях, 

семінарах, час для самостійних робіт, підготовки до іспитів, їх складання тощо. 

Кредити поширюються на всі компоненти навчальної програми (модулі, курси, 

дисертаційні роботи). 

На часі розробка кредитної системи для освіти протягом всього життя, 

основна мета якої - трансформація існуючої системи ЕСТS у таку, яка б допо-

могла громадянам нагромаджувати кредити, одержані в процесі формальної та 

неформальної освіти. Дослідні проекти вже реалізовано у 2002 — 2003 роках. Реа-

лізацію нової загальної схеми кредитних систем для освіти протягом усього 

життя (ЕСТS Рlus) було заплановано на 2004 - 2005 роки. 

Найбільшою перевагою Болонського процесу є визначення та оцінка стан-

дартів якості вищої освіти по всій Європі.  

Передбачається створення акредитаційних агентств, незалежних від на-

ціональних урядів і міжнародних організацій. Оцінка буде ґрунтуватися не на 

тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що набули 

випускники. Водночас будуть встановлені стандарти транснаціональної освіти. 

Попередньою умовою є розроблення порівняльних методів і критеріїв для встано-

влення якості досліджень та навчання. 1998 року Рада Європи порекомендувала 

розширити співпрацю у цій галузі. Було створено Європейську мережу гарантії 

якості у вищій освіті (ENQA). З 1999 року CША надавала інформацію про впро-

ваджений досвід разом із розробками та оцінками гарантії якості. На Болонських 

семінарах в Амстердамі обговорювали результати дебатів про встановлення єв-

ропейських стандартів якості для програм рівнів "бакалавр" та "магістр". Пі-
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лотний проект "Регулювання освітніх структур в Європі" надав критерії порів-

няння остаточних структур та викладацьких новацій для сімох предметів (біз-

нес, освітні науки, геологія, історія, математика, хімія та фізика). 

Наведені елементи впроваджуються в дію за допомогою інформаційного 

пакета, анкети (заяви) і переліку оцінок дисциплін. 

Європейська система перерахування кредитів (ЕСТS) розвивається і вдос-

коналюється. Основні її недоліки — це неузгодженість навчальних планів і про-

грам, слабка кореляція між національними освітніми системами, різні вимоги до 

освітніх стандартів та їх оцінювання. Тому система ЕСТS нині трансформуєть-

ся у все європейську систему нагромадження і зарахування кредитів (ЄСПК), де 

всі навчальні програми виражаються в кредитах і визначається "номінальний за-

гальний час навчання", тобто середня кількість годин, яку студент може про-

слухати, щоб досягнути певного результату навчання, і таким чином успішно 

здобути кредити. Крім того, у системі ЄСПК кредити даються лише за успішні 

досягнення в навчанні. Тобто у кредитному процесі поєднуються два підходи: 

час, необхідний для складання кредиту, і рівень компетентності для зарахування 

кредиту. 

Всеєвропейська система накопичення і зарахування кредитів намагається 

врахувати різні рівні навчання (бакалавр, магістр), які характеризують глибину, 

складність і творчість у навчанні, тобто вводить різні рівні кредиту. 

Істотним є завдання пов'язати кредити з механізмом контролю якості, 

щоб забезпечити їх реальне застосування, а отже, і "конвертованість" на тери-

торії Європи. 

Таким чином, європейські країни-учасниці Болонського процесу працюють 

над тим, як перетворити кредит з єдиної міри навчального  студентів у меха-

нізм контролю за якістю їх навчання. 

Якість освіти можна забезпечити, якщо національні механізми контролю 

якості будуть суворими, відкритими, прозорими і ефективними. 

Оскільки система ЄСТS не регулює змісту, структури чи відповідності на-

вчальних програм, а метою всеєвропейської системи накопичення кредитів є за-

хист своєрідності змісту й форми викладання освітніх програм, а отже, і націо-

нальної, місцевої, регіональної та інституційної академічної автономії, маємо 

унікальну можливість, враховуючи інваріантні вимоги системи ЕСТS, створити 

українську національну навчальну систему. 

Насамперед, потрібно усвідомити й визначити суть поняття "кредит". 

Розглянемо різні підходи до використання кредиту як єдиної міри навчального на-

вантаження студента, і визначимо його роль порівняно з навчальними системами 

різних країн. Розглянемо американську і європейську моделі кредитних розрахунків 

навчального навантаження. 

У системі вищої освіти США один кредит становить 15 годин ауди-

торного часу протягом семестру. Традиційно тут навчальний рік складається з 

двох повних 15-тижневих семестрів - весняного та осіннього, а також 7-

тижневої літньої сесії. Середньоамериканський студент протягом семестру ви-

вчає 5 навчальних дисциплін, на кожну з яких здебільшого виділяється на тижні 

три аудиторно-астрономічні години (хоча є навчальні предмети з 2 - 4 аудитор-
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ними годинами в тиждень), що називаються кредитними годинами, або креди-

тами. Мінімальна кількість кредитів, які має отримати студент денної форми 

навчання у США протягом семестру, становить 12 кредитів. Якщо ж студент 

обрав для навчання 5 навчальних дисциплін, то середня кількість кредитів стано-

витиме 15. Для присвоєння ступеня бакалавра студент США, як правило, повинен 

отримати в середньому 124 кредити, тобто граничний термін навчання - 4 роки. 

Щоб одержати ступінь магістра, потрібно за 1-2 роки засвоїти ще 30 кредитів. 

У США чітко регламентується співвідношення часу, який виділяється на 

аудиторне навчання й самостійну роботу. В середньому співвідношення аудитор-

ної і самостійної роботи становить 3: 5, тобто, навчаючись протягом п'яти днів 

на тиждень по три астрономічні години в аудиторіях, студент зобов'язаний що-

дня 5 годин навчатися самостійно (читальні зали, комп'ютерні класи, лаборато-

рії, майстерні тощо). 

Кількість кредитних годин для кожної дисципліни визначає адміністрація 

навчального закладу. Студентам надається можливість самостійно скласти свій 

навчальний план і відвідувати аудиторні заняття на свій вибір у зручний час. Курс 

на максимальну індивідуалізацію навчання ліквідовує звичні для нас уявлення про 

академічну групу, одночасне складання заліків та іспитів, фіксований термін на-

вчання. 

Таким чином, спостерігаються різні підходи до поняття кредиту в євро-

пейській та американській системах вищої освіти. Якщо в європейських країнах 

кредит - це величина повного навчального навантаження студента (аудиторне, 

самостійна робота, консультації, екзамени тощо), то у США в кредитах визнача-

ється лише аудиторне навчання, причому воно прив'язується до тижневого розра-

хунку. Тобто кількість кредитних годин (кредитів) присвоюється навчальній дис-

ципліні з урахуванням 15 тижнів навчання у кожному семестрі. 

Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських норм і станда-

ртів в освіті. Перед вищою освітою стоїть важливе завдання: забезпечити пере-

хід до кредитно-модульної та стимулюючої системи навчання (ЕСТS), що є однією 

з умов входження національної системи освіти до спільного європейського прос-

тору. Кредитно-модульна система навчання спрямована на реалізацію положень 

Концепції розвитку педагогічної освіти в Україні. 

Вищі навчальні заклади України мають певні напрацювання з упроваджен-

ня елементів ЕСТS. За наказом Міністерства освіти і науки України з 2003-2004 

навчального року у вищих навчальних закладах проводиться педагогічний експери-

мент щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу. Розпочинаючи з 1992 року вищими навчальними закладами України роз-

роблено структурно-логічні схеми підготовки фахівців, освітньо-кваліфікаційні 

характеристика та освітньо-професійні програми, введено систему кредитного 

виміру навчальних дисциплін, реформовано порядок вступу до вищих навчальних 

закладів, впроваджено модульно-рейтингову систему навчання, що є основою для 

реалізації європейської системи залікових кредитів в Україні.  

Кредитно-модульна система організації навчального процесу дає можли-

вість формувати індивідуальну освітньо-професійну програму підготовки спеціа-

лістів на підставі переліку змістових модулів з урахуванням вимог замовників, по-
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бажань студентів, пов'язаних з їхнім баченням перспектив майбутньої професій-

ної кар'єри, кон'юнктури, місця працевлаштування тощо. 

Основними напрямами підготовки студентів в умовах кредитно-модульної 

системи організації навчання є створення стандартів за напрямами освіти, в яких 

домінував би діяльнісний аспект засвоєння змісту з урахуванням загальноєвропей-

ських та регіональних стандартів; створення гнучких мовленнєвих модульних про-

грам; використання комунікативних форм і методів навчання, характерних для 

європейської зони освіти; поліпшення медіа освітньої підготовки викладачів, які 

мають проектувати освітнє та навчальне середовище з допомогою інформа-

ційних, комп'ютерних і педагогічних технологій. 

Кредитно-модульна система підготовки фахівців передбачає оптимізацію 

навчального процесу, посилення самостійної роботи студентів, уможливлює 

встановлення чіткої індивідуальної траєкторії здобуття вищої освіти, де врахо-

вуються всі навчальні досягнення під час навчання в різних університетах, що є 

дієвим засобом підтримки студентської мобільності. Нагромаджені кредити 

дають можливість студентам робити перерви в навчанні або продовжити його 

в іншому навчальному закладі, за такої системи об'єктивно оцінюються досяг-

нення студентів, що певною мірою унеможливлює суб'єктивне ставлення до ньо-

го викладача. Запровадження ЕСТS, як нагромаджувальної системи кредитів, 

дасть змогу кожній людині ефективно працювати в рамках концепції „навчання 

впродовж життя" сприятиме її саморозвитку, самовдосконаленню і утверджен-

ню як професіонала. 


