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ЧОМУ ПОТРІБНІ ЗМІНИ?ЧОМУ ПОТРІБНІ ЗМІНИ?

Зараз основною вимогою до
професійної підготовки фахівця є
гарантування чіткочітко визначеноговизначеного рівнярівня
професійноїпрофесійної компетенціїкомпетенції..професійноїпрофесійної компетенціїкомпетенції..
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Завдання педагога − організувати навчання 
таким чином, щоб випускник навчального 

закладу вмів застосовувати набуті знання у 
житті, розумів, що знання можуть стати в 
нагоді в будь-якій життєвій ситуації, як на 

професійному, так і на соціально-побутовому 
рівні, що будь-яка з наук не існує сама по 

собі, а тісно пов’язана з життям. 



ВАГОМА СКЛАДОВА ВАГОМА СКЛАДОВА 

Викладач – загальноосвітник у
загальних рисах знаєзнає процеспроцес
професійноїпрофесійної підготовкипідготовки, знає, які
складові цього процесу становлять для
учнів особливу складність.учнів особливу складність.
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Він завжди зможе виділити і 
посилити відповідно до свого 

предмета ті компоненти 
навчальної діяльності, які 
необхідні при оволодінні 

професійними знаннями.



СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Набувають поширення корпоративні корпоративні 
форми професійної освіти і навчанняформи професійної освіти і навчання, 
які мають в основі модульні технології. 

Підприємства створюють навчальні 
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Підприємства створюють навчальні 
центри, в яких організовується безперервне 

професійне навчання персоналу 
(корпорації «Дженерал

Моторс», «Катерпіллер», «Вольво» та ін.). 

В Україні таким центром є Академія 
компанії ДТЕК (http://www.dtek.com/uk/jobs-

and-careers/training#.VEaND_nkdig).



НОРМАТИВНА БАЗАНОРМАТИВНА БАЗА

• «Положення про відкрите 
професійно-технічне навчання 
на основі модульної технології» ;

• Наказ Міністерства освіти і науки • Наказ Міністерства освіти і науки 
України «Про впровадження 
кредитно-модульної системи 
організації навчального 
процесу» №774 від 30.12.2005 р. 
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З ІСТОРІЇЗ ІСТОРІЇ

• Засновником технології
модульного навчання вважають

• Система модульного навчання
офіційно прийнята на Конгресі
ЮНЕСКО в Токіо (1972).

модульного навчання вважають
американського дослідника
Дж. Рассела, який в роботі
"Modular instruction" (1974)
виклав концептуальні погляди
на особливості такого навчання
і запропонував поняття "модуль".
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ТЕОРІЯТЕОРІЯ

Модульна система навчання - один із 
видів особистісно-орієнтованого навчання. 

Методика модульного навчання 
заснована на тому, що будь-який 

урок повинен сприяти як засвоєнню
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урок повинен сприяти як засвоєнню
нової інформації, так і формуванню

умінь і навичок обробки цієї 
інформації. Результатом роботи з 
точки зору педагога є зміна рівня зміна рівня 

сформованості ключових сформованості ключових 
компетентностейкомпетентностей.



ДИДАКТИКАДИДАКТИКА
Система інтегрує принципи

модульності 

самоорганізації

контекстності

що гарантує формування певного рівня що гарантує формування певного рівня 
професійної компетентності. 
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Модуль (модульний блок) тут 
виступає як логічно 

довершена, прийнятна частина 
роботи в рамках виробничого 
завдання, професії чи сфери 
діяльності з чітко визначеними 

початком і кінцем.



АЛГОРИТМ РОБОТИАЛГОРИТМ РОБОТИ

• формулювання цілей 
навчання викладачем; 

• визначення фіксованого 
результату навчання, якого результату навчання, якого 
мають досягти всі учні; 

• оперативний зворотній 
зв'язок, що дозволяє 
коригувати процес 
формування знань й умінь. 
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СКЛАДОВАСКЛАДОВА

Рейтингова система оцінювання -
оцінка систематичності та успішності 

навчальної роботи учня.
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Подрібненість критеріїв оцінювання 
дає змогу об’єктивніше оцінити знання 
та вміння учня, точніше відобразити 

рівень опанування 
дисципліною, визначити ставлення до 
навчання, його професійний інтерес.

О. Романовський



АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯАЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ

• вивчення методики технології; 

• визначення напрямку застосування, 
теми для вивчення;

• вироблення конкретних методичних • вироблення конкретних методичних 
рекомендацій;

• розроблення плану проведення занять;

• визначення цілей і мети навчальної 
роботи;

• визначення підходів і форм проведення 
занять.
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ОРІЄНТОВНА СХЕМА РОЗРОБКИ З ІСТОРІЇОРІЄНТОВНА СХЕМА РОЗРОБКИ З ІСТОРІЇ

Модуль І-ІІ
Чуттєво-естетичний та 
установчо-мотиваційний

Повідомлення про вивчення теми за новою методикою. Налаштування учнів до
співпраці, формування мотивації до самоосвіти. Спільне проектування вивчення
теми. Визначення загальних завдань до самостійного вивчення теми. Ознайомлення
з додатковою навчальною літературою.

МодульІІІ
Змістовно-пошуковий

Практикум. Вивчення хронології та визначення взаємозв’язку історичного
розвитку європейських країн . Складання на основі знань груп, що вивчали окремі
країни, синхроністичної таблиці розвитку європейських країн. Одночасне
опрацювання історичних карт – прив’язка вивчених конкретних подій до певної
місцевості на карті (робота з контурними картами).

Робота з історичними документами. Застосування теоретичних знань та вмінь у
нестандартних ситуаціях. Вирішення історичних задач. Вироблення особистого
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Модуль ІV
Оцінно-змістовий

нестандартних ситуаціях. Вирішення історичних задач. Вироблення особистого
погляду на конкретні історичні ситуації.

На цьому етапі проводиться проміжне оцінювання ступеня оволодіння
теоретичними знаннями, правильність та результативність самостійного вивчення
теми. Під час підбиття підсумків складається загальна карта основних історичних
подій у країнах, що вивчаються, а також періодизація загального
розвитку(виділяються однотипні події та явища).

Модуль У – УІ
Адаптивно-перетворюючий 

та системно-
узагальнюючий

Презентація учнівських доповідей на тему «Особа в історії».
Робота по узагальненню та систематизації особистих знань методом складання схем і 
діаграм по кожній країні окремо

Модуль УІІ – УІІІ
Контрольно-рефлексивний 
та духовно-естетичний

Оцінювання рівнів оволодіння теоретичними знаннями, вміннями та навичками.
Заповнення контрольно-рейтингових карток учнями та вчителем.

Рефлексія і дебрифінг за результатами роботи по модульній технології.



ОСОБЛИВОСТІОСОБЛИВОСТІ

Модульне навчання - комбінована
дидактична система, яка забезпечує
можливості використання великого
спектру методів, включаючи як

Методичні вказівки тут 
розглядаються як дидактичний 
елемент структури процесу 

навчання, в основі якого лежать 
принципи активізації самостійної 

роботи учнів.
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спектру методів, включаючи як
класичні, так і новітні.



ДИДАКТИЧНІ ЗАВДАННЯДИДАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
• набуття навичок самостійної роботи; 

• розвиток умінь працювати з довідниковою і 
методичною літературою; 

• будувати алгоритм розв’язання задачі;

• робити узагальнення і висновки; 

• активізувати свою пізнавальну діяльність.• активізувати свою пізнавальну діяльність.
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Модульна система навчання дає
змогу в більшій мірі забезпечити
взаємозв’язок теорії з практикою;
сприяє самооцінці, самоконтролю;
сприяє успішнішій взаємодії між учнем і
викладачем. Епізодичність учіння тут
просто неможлива.



ПОЗИЦІЯ ВИКЛАДАЧАПОЗИЦІЯ ВИКЛАДАЧА

З того, хто надає готові завдання
учням, він перетворюється на
організатора пізнавальної діяльності
своїх учнів.своїх учнів.
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У результаті повністю змінюється 
психологічний клімат у 

групі, оскільки робота учнів 
орієнтується на виконання різних 
видів самостійної діяльності, на 

пріоритет діяльності 
дослідницького, пошукового, творчог

о характеру.



ФАКТОРИФАКТОРИ

• рівень підготовки навчальної групи 
(особливості індивідуального розвитку 
кожного учня та відповідного ступеня їхньої 
взаємодії на рівні колективу) та 

• забезпеченість засобами навчання• забезпеченість засобами навчання
освітнього закладу (зокрема, добре 
обладнаним комп’ютерним класом). 

• розробка підручників та навчальних 
посібників, дидактичного матеріалу для 
ПТНЗ із урахуванням їх профільності, 
методичних посібників.
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ПЕРЕПОНИПЕРЕПОНИ
ПОСТІЙНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ
ЕФЕКТИВНЕ

ВПРОВАДЖЕННЯ 

Гальмують педагогічні 
стереотипи викладачів
Гальмують педагогічні 
стереотипи викладачів
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Потребує величезної 
методичної роботи 

викладача і його 
постійної самоосвіти 

та 
самовдосконалення. 

Потребує величезної 
методичної роботи 

викладача і його 
постійної самоосвіти 

та 
самовдосконалення. 

Затримує надмірна 
перевантаженість 

педагогів

Затримує надмірна 
перевантаженість 

педагогів

Недотримання умов гідної 
оплати науково-

педагогічної діяльності

Недотримання умов гідної 
оплати науково-

педагогічної діяльності



ВИСНОВКИВИСНОВКИ

Вона створює реальні можливості для
гуманізації і

Впровадження модульно-рейтингової системи
не заперечує класно-урочної форми навчання, а
надбудовується над останньою як послідовність
складніших і продуктивніших ідей та технологій.

гуманізації і
демократизації, індивідуалізації, інтегра
ції і моделювання навчального процесу, і
не тільки.
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Впровадження технології - важливий 
крок у напрямку інтенсифікації й 
оптимізації навчально-виховного 

процесу у ПТНЗ.
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