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Створюємо цифрове життя…

INTERNET

Будь-яка інформація доступна будь-де,
на будь-якому пристрої, будь-коли 
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Актуальність підходів до 
сучасної освіти
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Дані січень 2015 року



Недоліки Класичної освіти

• Консерватизм. Відставання отриманих 
знань від рівня розвитку інформатизації 
та технологій.

• Інерційність. Погана адаптивність               
систем освіти до різних соціально-
економічних умов.

• Локальність. Специфічність освіти,                   
яка присутня в окремому                  
навчальному закладі
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Cучасність освіти
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Модель процесу навчання
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Розвиток навичок мислення

Оцінювання

Синтез

Аналіз

Використання

Розуміння

Знання

Високий рівень

Низький рівень

У 1956 Бенджамін Блум, професор Чикагського 
університету, запропонував теорію “Систематика освітніх 
цілей“,  шість рівнів мислення, які використовуються 
освітянами впродовж останніх п’ятидесяти років



Методи навчання

Викладач

Студент

Студент

Студент

Інтерактивний метод
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Модель електронного 
курсу/посібника

S (scenario) – сценарій курсу

R (resource) – інформаційні ресурси курсу

C (collaboration) – взаємодія між 
студентом і викладачем

E (evaluation tools) – способи оцінювання 
студентів

U (utilities) – засоби, що допомагають 
засвоїти матеріали курсу
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Електронний портал ТК
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Шаблон ЕНМК
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Шаблон електронного курсу



© О.О.Герасимчук

Видеоконференция BigBlueButton
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Використання новітніх технологій

Work Spaces Work Spaces

Google Apps

Cтудент отримує доступ до 
документів через робочі області, 

використовуючи свій ID. 

Office 365Google Apps,
Office 365

для 
навчальних 

закладів



З чого почати?



З чого почати?



Часова діаграма заняття

Вступ. Попередня інформація про лекцію

Запитання від студентів

Підсумок
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0

Пояснення матеріалу  у формі запитань, 
простих проблем, технікa правило-
приклад-правило

Майбутнє - огляд наступного матеріалу, 
відповіді на запитання студентів

Теоретичний матеріал (поняття, закони - 
суха інформація)

80

70

60

Запитання (2-3) з попередньої лекції



Структура інтерактивного 
заняття, названа схемою Колба

1. Мотивація і оголошення нової теми - 10% часу від 
загальної тривалості заняття;
2. Закріплення (повторення) пройденого - 20% часу 
від загальної тривалості заняття;
3. Вивчення нового матеріалу - 50% часу від 
загальної тривалості заняття;
4. Оцінювання - 10% часу від загальної тривалості 
заняття;
5. Підведення підсумків заняття(дебрифінг, 
рефлексія) - 10% часу від загальної тривалості 
заняття.
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Крег Барретт,                                                      
Голова ради директорів корпорації 
Intel

“Дива  в освіті творять 
не комп’ютери, 

а викладачі”



Майбутнє Технічного коледжу?



Дякую за увагу!


