
Мета Шляхи застосування ІКТ
Організація позаурочної 
роботи

Конкурси із застосуванням мультимедійної 
апаратури; тематичні фотоквести; 
відеоподорожі, віртуальні екскурсії

Запобігання злочинності та 
попередження тютюнопаління 
та вживання алкоголю

Лекції, тренінги, соціально-психологічні 
заходи із застосуванням інтерактивних ігор та 
в ідеопрезентацій

Проведення виховних годин
Медіатека навчального закладу; веб-сторінка 
музею навчального закладу

Інформування про події
Випуск газети навчального закладу; створення 
радіо навчального закладу; випуск 
фотоальбомів (зокрема випускних)

Нагородження переможців 
конкурсів

Розробка і виготовлення дипломів, медалей, 
листівок, нагородних значків

На звершення зазначимо, що ефективність використання ІКТ 
багато в чому залежить від чіткого уявлення про місце, яке вони 
повинні займати в складному комплексі взаємозв'язків, що виникають 
у системі взаємодії „учитель -  учень”. Не можна не відзначити 
важливість інших засобів і механізмів виховної роботи, адже ІКТ -  де 
лише засіб, який має бути адекватним основним виховним цілям і 
завданням.

Андрій Цюприк

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів вимагає певної стратегії її 
організації, тобто застосування відповідної технології навчання. При 
розробці технологій самостійної роботи під час вивчення суспільних 
дисциплін враховується, що активність студента виявляється у виборі 
змісту, видів і форм предметного матеріалу, раціональних прийомів 
виконання навчальних дій, гнучке використання яких за власного 
ініціативою забезпечує (за інших рівних умов) швидкість, легкість, 
міцність, продуктивність засвоєння.

Технології самостійної роботи поділяються на модулі 
особистісних і діяльнісних технологій. При використанні особистісно 
орієнтованих технологій головною метою навчання є розвиток 
студента як особистості, формування в нього потреби в самоосвіті та 
самовизначенні у навчальних і життєвих ситуаціях, усвідомлення
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особистої відповідальності за результат навчання. Знання, вміння і 
навички студента у цьому випадку розглядаються не як мета 
навчання, а як засіб розвитку особистості. Особистісно орієнтовані 
технології грунтуються на груповій самостійній роботі. Студенти 
перевіряють знання один одного за заздалегідь визначеною 
викладачем схемою: аналізують відповідь партнера, дають 
доповнення, оцінюють роботу.

У модулі діяльнісних технологій основними напрямами взаємодії 
викладача і студента є наступні: розвиток професійно важливих 
якостей особистості (індивідуальний темп і стиль роботи); 
моделювання майбутньої діяльності (за допомогою використання 
прийомів ділової гри); орієнтація на професійний саморозвиток 
(метод проектів, контекстне навчання).

Важливе значення для розвитку пізнавальних можливостей 
студентів має форма, в якій будуть представлені результати 
самостійної роботи, а саме: письмова (реферати, рецензії, звіти, 
письмові домашні завдання, тести); усна (виступи, доповіді, відповіді 
на поставлені викладачем запитання, дискусії); наочна (проекти, 
стенди, газети, роздатковий матеріал, проспекти, фільми, ділові гри). 
Розроблення методики представлення результату самостійної роботи 
на теоретичному і практичному рівні дає змогу послідовно 
вдосконалювати вміння і навички студентів, застосовуючи здобуті 
знання та розв’язуючи різноманітні завдання. Представлення 
результатів самостійної роботи традиційно відбувається на лекційних 
і семінарських заняттях. На лекції переважно представляються усні 
результати: виступи, доповіді, самостійно підготовлені лекції. 
Особливу увагу під час семінарських занять при вивченні суспільно- 
гуманітарних дисциплін, на наш погляд, необхідно приділити таким 
видам самостійної роботи студентів: письмові відповіді на запитання 
за результатами засвоєння лекційного матеріалу; виконання 
аналітичних завдань, підготовка доповідей, виступ із ними на 
семінарських заняттях; пошук літературних джерел для додаткової 
інформації; науково-дослідна робота. Деякі труднощі під час 
вивчення суспільних дисциплін викликає наочне представлення 
результатів самостійної роботи. Це підготовка проектів, оформлення 
стендів, розв’язування проблемних ситуацій.



Пропонуємо розрізняти два аспекти результатів самостійної 
роботи студентів: зовнішній (предметний результат) і внутрішній 
(суб’єктний результат). Предметний результат навчання відображає 
перетворення знань із неявного стану на явний, тобто форми, що 
можуть бути передані іншим. Результати навчання можуть бути 
представлені в письмовому, усному, наочному вигляді. Суб’єктним 
результатом є стан особистості. Під час оцінювання предметних 
результатів самостійної роботи увага звертається на кількість 
помилок у контрольних завданнях студентів, а під час оцінювання 
суб’єктних результатів самостійної роботи -  на брак самоконтролю і 
самокоригування. Суб’єктними результатами самостійної роботи під 
час вивчення суспільних дисциплін є формування інтересу студентів 
до проблем суспільного життя; перетворення їх у активно діючих 
осіб; формування професійного самовизначення; рівень 
самокерування тощо. Розвиток професійно важливих якостей полягає 
в оновленні та творчому застосуванні теоретичних знань, у 
формуванні самостійності як риси характеру, в наближенні 
навчальної діяльності до майбутньої професії.

Оптимальне використання технологій самостійної роботи, 
дотримання умов їх здійснення, функціональна підготовка викладача 
і студента допоможуть успішно організувати самостійну роботу.

Степан Чіпак

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УЧНІВ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Критичні умови сучасного життя ставлять перед молоддю 
необхідність вибору індивідуальної системи норм і цінностей. 
Утвердившись як особистості і громадяни, юнаки та дівчата все ж 
відчувають внутрішню неузгодженість, невдоволення собою. Зокрема 
це стосується учнів професійно-технічних навчальних закладів, які 
часто зростають у неповних чи багатодітних сім’ях, невдоволені 
матеріальним станом та оточенням і обирають майбутню професію не 
з власного бажання, а через різні сторонні фактори.

У таких умовах важливим є формування в молоді 
відповідальності за власні думки, наміри та дії. Актуальним стає


