
Здоровий спосіб життя 



1)  Раціональне харчування  





  3) Загартування організму 



 4)Особиста гігієна  



 5) Відсутність шкідливих звичок 



Позитивні емоції 





Формувня розвитку вольових 
якостей 



Викладач-методист  ВП НУБіП України 

“Ніжинський агротехнічний коледж” 

М.Г.Новіков 

Методика підготовки та 
проведення оксфордських дебатів 



Оксфордські дебати - 
Найстаріша ділова гра, що колись мала на меті 

підготовку студентів Оксфорду до майбутніх 
дебатів у британському парламенті 

 

 

У грі беруть участь: 

 Чеамен – голова зборів 

 Секретар 

 Дві команди (пропозиція і опозиція), по 4-5 
спікерів кожна 

 Решта учасників – центр: глядачі, що своїм 
голосуванням оберуть переможця. 



Мета гри –  
переконати більшість у своїй правоті 

 На розгляд гравців вноситься питання, як 
правило, спірне, навіть провокаційне, яке 
потребує однозначної відповіді  “так” чи  “ні”. 

 Перша команда підтримує ідею, голосує “за” 
(“PRO”) і називається пропозицією. Друга 
команда, опозиція, голосує “проти”(“CONTRA”) 

 Спікери команд по черзі виступають на 
підтримку чи на заперечення питання, 
намагаючись загітувати якнайбільшу кількість 
гравців центру 

 Центр , по ходу гри, задає питання спікерам, а по 
закінченні -  голосує 

 Перемагає та команда, що набрала більшу 
кількість голосів при голосуванні 



Регламент гри - 

Час  
Кількість 

слайдів 
Пропозиція  Що робить Опозиція  

5 хв 5 І спікер 
Головна промова, що 

охоплює всі аспекти 

питання в цілому 5 хв 5  І спікер 

3 хв. 3 ІІ спікер Висвітлюють якійсь 

один, важливий 

аспект проблеми 3 хв. 3 ІІ спікер 

3 хв. 3 ІІІ спікер Висвітлюють  інший 

важливий аспект 

проблеми 3 хв. 3 ІІІ спікер 

1 хв. 1 ІV спікер 

Підбивають підсумок 

промовам 

попередників, 

закликають 

голосувати разом з 

їхньою партією 

1 хв. 1 ІV спікер 



Хід гри - 

 Головуючий відкриває засідання і оголошує питання, 
що поставлене на розгляд 

 Учасники дебатів виступають згідно до регламенту 

 Кожен гравець центру має право поставити спікеру 
лише одне запитання після його виступу. Якщо у 
центру немає питань, їх можуть задати опоненти. 
Максимальна кількість питань одному спікеру – три 

 Голова не може задавати питання і коментувати 
виступи, він лише веде засідання, надаючи слово 
учасникам 

 Секретар веде хронометраж засідання і забезпечує 
його технічний супровід 

 Голова ставить питання на голосування, секретар 
підраховує і оголошує результати голосування, 
голова оголошує переможця 



         N.B.:                             P.S.: 

 Якщо Ви бажаєте 
провести 

оксфордські дебати, 
будьте чесні самі з 
собою: готуватись 

студенти мають 
ВИКЛЮЧНО 

САМОСТІЙНО,        
вони не зможуть 

захищати Вашу 
точку зору,                     

а СВОЮ – зможуть! 

 В дебатах 
перемагає не той, 
хто правий,              
а той, хто 
переконливіший, 
як , до речі,               
і в реальному 
житті.                           
І не тільки в 
парламентському. 



Дякую  
за  

увагу! 



Проблеми 
підготовки 

професійних 
кадрів з логістики 

в умовах 
глобального 

конкурентного 
середовища 
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Логістика -

 управління 

матеріальними, 

інформаційними та 

людськими 

потоками з метою їх 

оптимізації 
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*Особливості вимог роботодавців до логістів в 

розвинених країнах та в Україні відрізняються 

* кількість робочих місць в Україні значно менша 

 (напряму залежить від економічної ситуації в країні 

та її впливовості в міжнародній торгівлі) 

* низький, порівняно з країнами ЄС, рівень 

заробітної плати: 

 Україна – 12 до 16 тис. грн., Польща - 30 до 46 тис. 

грн.   

    (дані сайту працевлаштування в Україні Work.ua)  3 
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*відтік молодих спеціалістів за кордон - 55% молоді від 

18 до 29 років планують покинути Україну 

(дослідження Київського міжнародного інституту 

соціології) 

*недосконала процедура працевлаштування 

 

*компанії потребують наявність досвіду роботи 

 

*держава не створює механізми стимулювання 

роботодавців приймати на роботу молодих фахівців 

 

*Міжнародні торгові компанії розширюють діяльність у 

нашій країні (зростає потреба на фахівців-логістів) 5 
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Засіб 
Зміст та наслідки 

застосування 

 

Дуальне навчання 

(надання студентам 

можливості 

навчатися і 

отримувати досвід 

на практиці) 

  

 Програма Дуального 

навчання передбачає 

проходження студентом 

практики або стажування 

два дні на тиждень і 

отримання за свою роботу 

заробітну плату. 

 

Формування професійних компетенцій у 

майбутніх фахівців з логістики  
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Засіб Зміст та наслідки застосування 

Подача 

концентрованого 

матеріалу 

  

Такий підхід допоможе 

виключити, або суттєво 

знизити відсоток розсіювання 

уваги слухачів на лекційних 

заняттях, а також сформувати 

чітке уявлення про професію 

Проведення лекцій із 

закордонними 

професорами, топ - 

менеджерами 

міжнародних компаній 

з відповідної сфери 

бізнесу 

 

Розширення кругозору 

студентів та відкрити для них 

нові горизонти, запозичення 

досвіду 

Формування професійних компетенцій у 

майбутніх фахівців з логістики  
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Засіб Зміст та наслідки застосування 

  Запровад-

ження 

проведення 

рольових 

ігор, кейсів, 

обмін 

ролями 

  

 Надавати студентам можливість 

на відчути себе керівником або 

працівником логістичного 

департаменту, приймати 

самостійно рішення та 

продумувати принципи роботи 

компанії, аналізувати помилки 

керівників; 

  спробувати себе у різних ролях 

на всіх етапах логістичного 

ланцюга від вантажника до 

керівника департаменту  

Формування професійних компетенцій у 

майбутніх фахівців з логістики  
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Засіб Зміст та наслідки застосування 

Організація 

виїздів 

(екскурсій) 

до 

логістичних 

компаній, 

великих 

виробничих 

підприємств 

Можливість безпосередньо 

відчути професійну практику та 

отримати не лише нові знання у 

своїй сфері, а й відкрити для 

себе нові спеціальності. Також 

це є можливістю ознайомитися 

зі способами мислення логістів 

на місцях, налагодити контакти 

з працівниками компаній, 

побачити етапи виробничого та 

технологічного процесу 

Формування професійних компетенцій у 

майбутніх фахівців з логістики  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ  

Микула О. С. 

2019 



«НАУКА НАЧИНАЕТСЯ 

СЪ ТЕХЬ ПОРЪ, КАКЪ 

НАЧИНАЮТЪ 

ИЗМЕРЯТЬ» - ДМИТРІЙ 

ИВАНОВИЧЪ 

МЕНДЕЛѢЕВЪ 



ПРОБЛЕМИ… 



1. АКТУАЛЬНІСТЬ? 



Околиці Ніжина:  
початок/кінець ХХ ст. 





2. КАДРИ? 
(вчителі та учні) 



Вчителі ✔  



Учні ✔  



„Всі гарні оратори починали как 
погані оратори“ — Ральф Уолдо 
Емерсон 



3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ… 





4. ЧАС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 



ПЕРСПЕКТИВИ… 





Підготувала: 
Потопальська Н.В. 

 
Самооцінка студентів 
та результативність 

навчання 
_________________________________________________________________________________________ 

 



Самооцінка – 
це оцінка особистістю самої себе, своїх 

можливостей, якостей та місця серед 
інших людей 

 Усі перемоги 
починаються з 

перемог над самим 
собою 

 
 



ОСОБИСТІСТЬ 

САМОПІЗНАННЯ 

САМОКОНТРОЛЬ 
 

САМООЦІНКА 
 

САМОВИЗНАЧЕННЯ 
 

САМОВИХОВАННЯ 
 

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 



 
Самооцінка студента –  

 
 
 

це фактор становлення його 
особистості, який впливає на стан 

душевної рівноваги і тому є важливим 
для педагогіки вищої школи 

 
 
 

Все 
розпочинається 
з твоїх думок! 

 
 



 
Що спонукає людей до самооцінки? 
 
 
   спілкування з навколишніми та  їх 

 оцінка; 

   власна діяльність людини; 

  співвідношення реального та 

 ідеального  уявлення про себе. 
 



 
 На рівень самооцінки людини впливають різні 

фактори: виховання в сім’ї, особиста доля, 
атмосфера у школі, коло друзів, коледж та ін. 



“У нас не повинно бути нещасливих учнів, душу 
яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. 

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил 
дитини, які породжують енергію для переборення 

труднощів, бажання вчитися” 

В.О. Сухомлинський» 

«Люди з кам’яним серцем частіше 
виростають в таких сім’ях, де 
батьки віддають дітям усе й не 
вимагають від них нічого» 
 
«У сім’ї, образно кажучи, 
закладаються коріння, з якого 
виростають потім і гілки, і квіти, і 
плоди» 

В. Сухомлинський 



 
Формуванню об’єктивної самооцінки 

студентів сприяють такі методи в навчанні, 
які створюють умови для успіху та розвитку 
особистості студента, допомагають кожному 

з них усвідомити свої здібності та віру у 
власні сили. Це - «педагогіка успіху» 

 



РІВНІ САМООЦІНКИ 

ЗАВИЩЕНА 
 

АДЕКВАТНА  
 

 
ЗАНИЖЕНА 

  

переоцінка своїх 

даних 

егоїстичність 

відчуття переваги 

зневага до думки 

інших 
 

недооцінка своїх 

можливостей 

невпевненість 

відчуття тривоги 

знання себе 

правильне 

ставлення до 

інших 



Адекватна самооцінка 
сприяє розвитку людини 

Людина реально 
оцінює себе, бачить 
як свої позитивні так 
і негативні якості та 
здатна адаптуватися 

до  мінливих умов 
соціального 
середовища 



Завищена самооцінка:  
 
людина занадто 
впевнена в собі і через 
це може потрапити у 
складну ситуацію, коли 
треба визнати чужу 
правоту 

 
Занижена самооцінка:  
 
людина дуже чутлива, 
схильна сумніватися в 
собі, приймати на свій 
рахунок зауваження, 
невдоволення інших 
людей 
 

Завищена або занижена самооцінка – 
це джерело внутрішніх конфліктів людини,  

що гальмує її розвиток 



 
 

 Головний зміст діяльності викладача –  
це створення комфортних умов студентам 
для успішного навчання, що сприятимуть 

розвитку впевненості студента в собі, 
підвищенню його самооцінки 

 
 



 
Умови створення результативної 

діяльності на занятті: 
 
 

 
 

Педагогічна 
підтримка в 

процесі 
виконання 

роботи 

РЕЗУЛЬТАТ 

Висока 
мотива

ція 
завдань 

Атмосфера 
доброзичливості 

впродовж 
заняття 

Чітка  
інструкція 
діяльності, 

поради щодо 
виконання 

завдань 



 
 Відчуваючи впевненість у своїх 

можливостях, студент із задоволенням не 
лише навчається, а й приймає активну участь 

у інших видах діяльності 
 
 



ВИСНОВОК 

 Отже, рівень самооцінки студента 
впливає на результати навчання у 

вигляді успішності. 
 Досягнення успіху в будь-якій 

діяльності завжди сприяє 
самоствердженню людини, 

підвищенню самооцінки та впливає на 
результати його роботи і становлення 

в суспільстві. 
 
 



 
 

Дякую  за  увагу! 



Технологiя створення електронного
пiдручника

Є.К. Iванов

НАТК
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Технологiчна карта створення пiдручника

Технологiчна карта створення пiдручника I

1 Обрання теми.
2 Аналiз вже створених електронних пiдручникiв (ЕП).
3 Аналiз наявних i доступних матерiалiв:

1 текст,
2 графiка i анiмацiя,
3 вiдеофрагменти.

4 Iнсталяцiя необхiдного програмного забезпечення.
5 Формування цiлiсного оптимiзованого текстового матерiалу.
6 Формування контрольних питань та тестових завдань.
7 Створення ескiзу електронного пiдручника.
8 Створення шаблону в форматi HTML.
9 Форматування i верстка текстової компоненти.
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Технологiчна карта створення пiдручника

Технологiчна карта створення пiдручника II

10 Обробка та iмпортування графiчних матерiалiв.
11 Обробка тестових завдань i контрольних питань.
12 Пошук та вiдбiр надiйних iнтернет-джерел для створення

посилань.
13 Створення гiперактивного тексту пiдручника.
14 Створення зв’язкiв мiж темами i забезпечення навiгацiї.
15 Обробка та iмпортування вiдеоматерiалiв.
16 Запис електронного пiдручника на диск або розмiщення в

медiатецi.
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Програмне забезпечення

Програмне забезпечення

1 Текстовi редактори.
2 Графiчнi редактори.
3 Програми для створення GIF-анiмацiї.
4 Програми для роботи з вiдео- та аудiо фрагментами.
5 HTML-редактори.
6 Iнтернет-браузери.
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Програмне забезпечення

Текстовi редактори

Агроосвiта
Microsoft Office Word

Альтернатива
будь-який текстовий
редактор
рекомендується Sublime
Text або Atom з
пiдтримкою розмiтки
Markdown

Є.К. Iванов (НАТК) E-tutorial 5 / 19



Програмне забезпечення

Графiчнi редактори

Агроосвiта
Adobe Photoshop

Альтернатива
GIMP (растровий
редактор)
Inkscape (векторний
редактор)
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Програмне забезпечення

Програми для створення GIF-анiмацiї

Агроосвiта
Easy GIF Animator

Альтернатива
SSuite Gif Animator
GiftedMotion
ImageMagick
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Програмне забезпечення

Програми для роботи з вiдео- та аудiо
фрагментами

Агроосвiта
Format Factory (free)

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Adobe Audition

Альтернатива
WinFF
HandBrake
DaVinci Resolve
Kdenlive
OpenShot Video Editor
Shotcut
Natron
Audacity
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Програмне забезпечення

HTML-редактори

Агроосвiта
Adobe Dreamweaver

Альтернатива
BlueGriffon
Sublime Text
Atom
Visual Studio Code
Brackets
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Робимо тести iнтерактивними

Робимо тести iнтерактивними I

http://test.fromgomel.com

Є.К. Iванов (НАТК) E-tutorial 10 / 19

http://test.fromgomel.com


Робимо тести iнтерактивними

Робимо тести iнтерактивними II

Введiть назву тесту.
Виберiть кiлькiсть вiдповiдей на кожне питання. Для всiх
питань воно буде однаковим.
Кiлькiсть питань не обмежена, але краще якщо воно буде
кратно чотирьом. Це дозволить уникнути дробових чисел в
оцiнках.
Вставити у вiдповiднi поля текст запитань i варiанти
вiдповiдей. Вказати номер правильної вiдповiдi. Скрипт не
перевiряє правильнiсть введення даних або повноту
заповнення форми. Будь ласка, контролюйте це самi.
Пiсля натискання на кнопку "Створити" данi будуть
обробленi на серверi.
Готовий код можна вставити на свою сторiнку.
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Як працювати з формулами в HTML

Як працювати з формулами в HTML I

Iснує кiлька можливостей для вставки формул в
HTML-пiдручник:

вставка у виглядi зображень
набирати формули вручну, використовуючи синтаксис
комп’ютерної верстки TeX
скористатися онлайн сервiсами для набору формул i / або
перетворення в потрiбний формат
використовувати програми-редактори формул на комп’ютерi
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Як працювати з формулами в HTML

Вставка формул як зображень I

Файли графiчних зображень можуть бути в форматах JPEG,
GIF, PNG i iнших.
Щоб конвертувати формули в картинки:

набрати всi формули в файлi MS Word
зберегти документ у виглядi веб-сторiнки.
Створюється однойменна папка * .files, куди потрапляють всi
формули, перетворенi в формат GIF.
Далi беремо формули, перейменовуємо i вставляємо на
сторiнку.
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Як працювати з формулами в HTML

Вставка формул як зображень II
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Вiдображення формул засобами ТеХ

Набiр формул використовуючи синтаксис TEX
та MathJax I
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Вiдображення формул засобами ТеХ

Набiр формул використовуючи синтаксис TEX
та MathJax II

MathJax дозволяє включати математичнi формули на
web-сторiнки, використовуючи розмiтку LaTeX, MathML або
AsciiMath, пiсля чого формули будуть обробленi
javascript-бiблiотекою i перетворенi в HTML, SVG або
MathML для вiдображення в будь-якому сучасному браузерi.
Для пiдключення MathJax на свою веб-сторiнку потрiбно
вставити код:

<script
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/
2.7.5/latest.js?config=TeX-MML-AM_CHTML' async>
</script>
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Вiдображення формул засобами ТеХ

Набiр формул використовуючи синтаксис TEX
та MathJax III
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Вiдображення формул засобами ТеХ

Види формул

Формула всерединi рядка тексту
Формула взята в \( та \) буде розмiщена всерединi тестового
рядка. Текст \( \sqrt 3 \) перетвориться в формулу

√
3.

Формула в окремому рядку
Формула взята в $$ та $$ буде розмiщена всерединi тестового
рядка. Текст $$ \frac{1}{\alpha + \beta} $$ перетвориться в
формулу:

1
α + β
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Кориснi посилання

Кориснi посилання

1 Пiдручник «ЕКСПЛУАТАЦIЯ МАШИН I ОБЛАДНАННЯ» на
GitHub https://github.com/evgivanov/expl_html_book

2 Сервис создания теста для сайта http://test.fromgomel.com
3 MathJax – библиотека для отображения математических

формул (краткий справочник) https://radioprog.ru/post/74
4 Пошук альтернативного програмного забезпечення

https://alternativeto.net/
5 Лучшие плагины для Sublime Text

https://habr.com/ru/post/235901/
6 Настройка текстового редактора Atom и дополнительные

пакеты http://blog.harrix.org/article/3997
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УКРАЇНСЬКА ОСВІТА,  
НАУКА І КУЛЬТУРА  

В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
Доповідач: викладач циклової комісії з обслуговування та ремонту 
                           електротехнічних установок і систем автоматизації АПВ 
                           Олешко М. І. 
 



ВУЗИ: 
 м. Кзил-Орда (Казахстан) – об’єднаний Київський і 
    Харківський університети; 
 м. Байрам-Алі (Туркменія) – Одеський університет; 
 м. Чугчик (Узбекістан) – Харківський хіміко- 
   технологічний інститут; 
 м. Ташкент – Київський індустріальний інститут; 
 м. Пржевальськ – Миколаївський суднобудівний 
   інститут. 
 
ШКОЛИ І КЛАСИ: 
 Саратовська область – 30; 
 Свердловська область – 18; 
 Новосибірська область – 14 і т. д. 



 Президія наук України і більшість інститутів  
   АН України знаходились у м. Уфа; 

 м. Нижній Тагіл – інститут електрозварювання; 

 м. Копейськ (Челябінська область) – інститут 
   енергетики; 

 м. Свердловськ – інститут чорної металургії; 

 м. Алма-Ата – фізико-технічний інститут; 

 м. Ташкент – інститут очних хвороб. 



Третина спілки письменників 

України знаходилися в діючій армії: 
М. Бажан,  С. Голованівський,  І. Гончаренко,   
Л. Дмитерко,  А. Малишко,  І. Муратов,   
І. Нехода, Л. Первомайський,    
М. Рудь,   М. Стельмах,   
М. Уленик, П. Усенко і інші. 
 
 
 
Загинули на фронтах: 

О. Десняк, Я. Качура,  
К. Герасименко, М. Трублаїні,   
Д. Каневський, М. Шпак, Ю. Черкаський і інші. 

Довженко О. П. на фронті, 1943 рік. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Твори: 

 П. Тичина (поеми) «Похорон друга», «Творча сила 
   народу»; 
 М. Бажан (поеми) «Данило Галицький», «Клятва»; 
 М. Рильський (поеми) «Жага», «Народ безсмертний», 
   (збірки) «Слово про рідну матір», «Світова  зоря»; 
 В. Сосюра (збірки) «В годину гніву», «Під гул 
   кривавий»; 
 Ю. Яновський «Земля батьків»; 
 Іван Ле «Люба»,  «Тут були німці», «Шевченко»; 
 В. Василевська «Райдуга»;  
 О. Довженко «Перед боєм», «Мати»,  «Україна в 
   огні». 



Газети і журнали: 

 в евакуації: 
«Комуніст», «Радянська Україна», «Література і мистецтво», 
«Українська література», «Україна» і інші; 
 на окупованій території:  
Вінницька обл. – «Партизанська правда»;  
Київська обл. – «Вільна України»; 
партизанський загін ім. Боженка – «За радянську Україну»;  
 на окупованій території під контролем німців в 1941-
1943 рр. видавалися газети:  
м. Харків – «Нова Україна»; 
м. Луганськ – «Нове життя»; 
м. Луцьк – «Волинь»; 
м. Київ – «Літаври». 



За творами створені фільми: 

О. Довженко – «Битва за нашу радянську Україну», 
«Перемога на правобережній Україні»;  
М. Донськой – «Райдуга» (здобув Оскар) і інші. 
 
Кіножурнали більше 500 номерів та близько 100 
воєнних фільмів. 
Деякі з них: «День війни», «Народні месники», 
«Чорноморці», «Битва за Кавказ». 
 
Кінорепортажі  з фронтів Вітчизняної війни. 



Дякую за увагу! 



ХМАРНІ СЕРВІСИ В ОСВІТНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА 



 ХМАРНІ СЕРВІСИ – ЦЕ МОДЕЛЬ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВСЯКЧАСНОГО ТА 
ЗРУЧНОГО МЕРЕЖЕВОГО ДОСТУПУ ЗА 

ВИМОГОЮ. 



MINDOMO  
 

 

ЦЯ БЕЗКОШТОВНА ОН-ЛАЙН 

ПРОГРАМА НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ 

СТВОРЮВАТИ І РЕДАГУВАТИ 

МЕНТАЛЬНІ КАРТИ, А ТАКОЖ ДІЛИТИСЯ 

НИМИ З ДРУЗЯМИ ТА КОЛЕГАМИ. 

 

MINDOMO — ЦЕ: 

    •  ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ КАРТ 

ЗНАНЬ, ЗАСНОВАНИЙ НА МЕРЕЖЕВІЙ 

РОБОТІ; 

•  ПРОСТИЙ ІНТЕРФЕЙС; 

•  ПОДІЛ КАРТ; 

•  ПІДТРИМКА ДЕКІЛЬКОХ МОВ. 





ПРИКЛАД СТВОРЕНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
КАРТИ 



СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 



АВТОМАТИЧНЕ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 



ФОРМАТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 



LINOIT 
• УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОНЛАЙН СЕРВІС 

LINO IT ДЛЯ ГРУПОВОЇ РАБОТИ ІЗ 

ЗАМІТКАМИ, СТІКЕРАМИ, ФОТО, 

ВІДЕО, ЯКІ ЗІБРАНІ  НА ОДНОМУ 

ВІРТУАЛЬНОМУ СТОЛІ. 

•  ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ ПОТРІБНО 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ. 

•  ЗСИЛКОЮ МОЖНА ПОДІЛИТЬСЬ 

(СТВОРИТИ СВОЮ ВЛАСНУ ГРУПУ 

ЗАПРОСИВШИ ЧЛЕНІВ ГРУПИ, 

СКОРИСТАВШИСЬ ПОШТОЮ) АБО 

ВСТРОЇТИ РОБОТУ НА СТОРІНКАХ 

САЙТІВ, БЛОГІВ. 



ГОЛОВНА СТОРІНКА LINO 



ВИГЛЯД МОЄЇ СТОРІНКИ В LINO  



СТВОРЕННЯ НОВОГО ПОЛОТНА 



ПРИКЛАД СТВОРЕНОГО ПОЛОТНА 



ПРИКЛАД РОБОТИ СТУДЕНТА 



TIMELINE 

• СЕРВІС TIMELINE ДОЗВОЛЯЄ 

СТВОРЮВАТИ СТРІЧКИ ЧАСУ, НА 

ЯКИХ МОЖНА РОЗМІЩУВАТИ 

БІОГРАФІЇ ІСТОРИЧНИХ ДІЯЧІВ АБО 

ПОДІЇ В ХРОНОЛОГІЧНІЙ 

ПОСЛІДОВНОСТІ.  

• НА СТРІЧЦІ ЧАСУ МОЖНА 

ВБУДОВУВАТИ ЗОБРАЖЕННЯ, ВІДЕО- 

ТА ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ, 

ПОСИЛАННЯ НА САЙТИ.  



ЗАПОВНЕННЯ СТРІЧКИ ЧАСУ 



ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ СТРІЧКИ ЧАСУ 



ЗРОБИТИ СТРІЧКУ ЧАСУ ПУБЛІЧНОЮ І 
ПЕРЕГЛЯДАТИ РЕЗУЛЬТАТ 





Протиріччя функціонування освітянської 
сфери в Україні 



Наявні протиріччя роблять 
актуальним питання 
пошуку таких стратегій 
навчання, які пов’язані як з 
ефективним 
використанням 
інформаційних і 
комунікаційних технологій, 
так і навчанням та 
вихованням молодої, 
креативної і творчої 
особистості. 



SMART-технології – це 
інтерактивний 
навчальний комплекс, 
що дозволяє 
створювати, редагувати 
та поширювати 
мультимедійні 
навчальні матеріали, як 
в аудиторний, так і в 
позааудиторний час.  



Визначення абревіатури СМАРТ є наступним: 
 

• Самокерований 

• Мотивований 

• Адаптивний 

• Ресурсозбагачений 

• Технологічний 
 



Парадигма Smart-освіти 
передбачає гнучкість, 
яка припускає наявність 
великої кількості 
джерел, максимальну 
різноманітність 
мультимедіа, здатність 
швидко і просто 
налаштовуватись під 
рівень і потреби 
слухача. 



Перехід до технологій 
Smart формує нові 
вимоги до викладачів. 
Smart-підходи 
вимагатимуть від них не 
надавати готові знання, 
а створювати умови для 
придбання молоддю 
власного досвіду і 
навичок. 



• Лідером навчальних технологій стає дистанційна освіта 
• Альтернативою до уніфікованих підходів в освіті, які вимагають 

від усіх суб’єктів навчання однакових результатів, є 
персоналізація навчання 

• Гейміфікація як технологія винагород за зроблене може 
сприяти підвищенню мотивації навчання та поліпшенню його 
якості 

• Інтерактивні підручники мають докорінно змінити «традиційні» 
подання й інтерпретацію навчального матеріалу  

• Навчання через відеоігри є унікальною можливістю надати 
знання про реальний світ через інтерактивне занурення у світ 
віртуальний  



Smart-освіта надає нові можливості 
викладачам, фахівцям, студентам, а також 

всім, хто зацікавлений у отриманні знань. За 
допомогою інтерактивних технологій студент 
взаємодіє із програмною системою, обирає та 

аналізує ту інформацію, яка йому потрібна, 
що спонукає його до самостійної роботи. 

 



Основні характеристики Smart-світи 

• студент навчається у зручний для себе час та у зручному місці 

• навчання може здійснюватися одночасно з професійною діяльністю 
або з навчанням за іншим напрямом 

• студент має можливість одержати освіту в навчальних закладах 
іноземних держав, не виїжджаючи із своєї країни та надавати освітні 
послуги іноземним громадянам та співвітчизникам, що проживають за 
кордоном 

• студент отримує необхідну інформацію незалежно від часу і місця 
знаходження 

• є можливість почати навчання з будь-яких питань у програмі залежно 
від рівня підготовки 

 



Smart-освіта розширює і 
оновлює роль 
викладача, робить його 
наставником-
консультантом, який 
повинен координувати 
пізнавальний процес, 
постійно 
вдосконалювати той 
матеріал, який 
викладає, підвищувати 
творчу активність і 
кваліфікацію. 



Таким чином, Smart-освіта є одним з найперспективніших напрямів 
навчання, найбільш демократичним його видом, який дозволяє: 

 
• підвищити рівень освіченості суспільства і якості освіти; 

• реалізувати потреби населення в освітніх послугах; 

• підвищити соціальну і професійну мобільність населення, його 
підприємницьку і соціальну активність; 

• зберегти і поновити знання, кадровий і матеріально-технічний 
потенціал, що накопичені національною системою освіти; 

• сформувати єдиний освітній простір в рамках усього світового 
співтовариства. 

 



Головною метою Smart-освіти є створення середовища, яке 
забезпечує максимально високий рівень 

конкурентноспроможності освіти за рахунок розвитку у 
студентів знань та навичок, на які є попит у сучасному 

суспільстві, а також є одним із основних засобів укріплення 
національної економіки  
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Дякую за 
увагу 



Сидоренко Юлія Олександрівна 
 викладач зарубіжної літератури 
ВП НУБіП України “Ніжинський 

агротехнічний коледж” 
 



Відкритий світ можливостей 

Література у цифрову епоху 



Революція книги  
паперова книга – електронна книга Революція читання 

 читання-сканування; 
неможливість сконцентруватися на тексті великого обсягу 
втрата здатності запам'ятовувати; 
 



Читаю = насолоджуюся 
(естетичний характер) 
вдумливе читання 
Мода на читання 

 

Читаю = пізнаю світ і себе  
(прагматичний характер) 
 

читання – сканування 
Розквіт безграмотності 
 





• «візуали»; 

• фрагментарність та мозаїчність сприйняття; 

• не можуть довго концентрувати увагу (синдром       
дефіциту уваги); 

• легше переключають увагу між двома 
візуальними об'єктами; 

• зниження глибини емоцій, загальне 
притуплення почуттів. 

 



 

 

 

 

 
 

 

«Я досі вважаю, що читати книгу – це найкращий спосіб дійсно 
дізнатись про щось. І я хвилююсь, що ми втрачаємо це». 

 Ерік Шмідт, голова ради директорів Google 



 зустрічі з 
письменниками; 

 читацькі конференції; 

 літературні вечори; 

 години позакласного 
читання; 

 Літературні 5-хвилинки; 

 виставки новинок 
художньої літератури; 

 екскурсії в бібліотеки… 



ЧИТАЮ                                                                   ПІЗНАЮ 

КРИТИЧНО СПРИЙМАЮ  

РОЗМІРКОВУЮ 

ПІДДАЮ СУМНІВАМ 

ПЕРЕВІРЯЮ, ЗІСТАВЛЯЮ  

АНАЛІЗУЮ 

ОЦІНЮЮ 

 



Уява важливіша за знання. Знання обмежені, уява 
оточує світ.  

 А. Ейнштейн 
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