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Основні форми й методи

• традиційні форми (13);

• інформаційно-комунікаційні технології (on-
line-технології, віртуальні лабораторні роботи, 
комп’ютерний контроль знань) (24);

• дистанційні освітні технології (23);

• навчання в дії (30);

• проблемне навчання (1);

• тренінгові форми (10);

• робота в міні-групах (8);

• технології змішаного навчання (13).
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https://dist.karazin.ua/

https://dist.karazin.ua/
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https://www.youtube.com/c/KarazinUniversarium

https://www.youtube.com/c/KarazinUniversarium
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https://www.youtube.com/c/ELearningOpenKarazin

https://www.youtube.com/c/ELearningOpenKarazin
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Дата Назва Кіл-ть учасників

20/11/18 Відкриті освітні ресурси та платформи: 
сучасні можливості навчання в 
системі класичної освіти

88

19/12/18 Відеолекції як сучасні засоби навчання 
в системі відкритого дистанційного 
навчання

59

16/01/19 Сучасні методи навчання. Технології 
критичного мислення

65

27/02/19 Досвід використання Google-сервісів у 
системі класичної освіти

55

27/03/19 Використання технологій доповненої 
реальності

48

18/04/19 Відкриті майстерні з дистанційного 
навчання

27

15/05/19 Формування цифрової компетентності 
студентів класичного Університету

53
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Проблеми та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу в сучасній освіті

• підвищують авторитет викладача в очах студентів;

• покращують успішність та допомагають фокусувати 
увагу на найважливішому;

• надають більше можливостей для тісного 
(продуктивного) спілкування між студентами –
викладачами та студентами – студентами;

• підвищують мотивацію (інтерес) до предмету який 
вивчається;

• дозволяють врахувати індивідуальні особливості і 
інтереси кожного учасника освітнього процесу;

• формують уміння правильно планувати й 
розпоряджатися власним часом (навчально-організаціні 
навички, тайм-менеджмент) особливо для тих студентів, 
які добре володіють цифровими технологіями. 
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Стратегія розвитку

• «Індивідуальні освітні траєкторії» 

• «Електронне навчання» 

• «Інформаційно-комп’ютерна 

компетентність викладачів» 

• «Новітні психолого-педагогічні технології 

навчання» 

• «Англійська мова в освітньому процесі» 
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1. Забезпечити оснащення 65% аудиторного фонду 

стаціонарними мультимедійними засобами.

2. Управлінню якості освіти спільно з деканами 

факультетів (директорами навчально-наукових 

інститутів) розробити план впровадження новітніх 

технологій в освітній процес всіх факультетів 

(навчально-наукових інститутів).

3. Започаткувати роботу школи освітньої новатики та 

вивчити питання про зарахування результатів 

роботи у школі в якості підвищення кваліфікації.

Проект рішення



10

4. Для організації освітнього процесу при 

внесенні змін до індивідуального навчального 

плану студентів використовувати можливості 

сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій та дистанційні освітні технології.

Проект рішення



11

Дякую за увагу!

panteleimonov@karazin.ua

707-51-26

mailto:panteleimonov@karazin.ua

