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Сьогодні увесь світ переживає непрості часи, і кожен з нас так чи 

інакше відчуває стрес від подій, що відбуваються. Багатьох 

паралізували страхи, вразили скасовані плани, деморалізувала власна 

бездіяльність, а майбутнє з кожним днем непокоїть усе більше. Під 

час невідомості і непередбачуваності, просто необхідно розібратися зі 

своєю життєвою траєкторією. 

У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання 

ефективних стратегій і способів подолання ситуацій, які суб’єктивно 

сприймаються особистістю як стресові ситуації через визначення 

ресурсності. 



Ресурси – стан, що характеризується 
відчуттям щастя, впевненості, необхідних 
для розв’язання проблем, а також чуттям 
свободи та віри (2009).  

Ресурси – засіб, умови перетворення, 
знаходження і розкриття яких приводить до 
доступу і максимальної реалізації потенціалу 
особистості, повноцінному і автентичному 
існуванню (2010).  



Ресурси – особистісні властивості 
й здібності, що є для людини 
цінними та допомагають 
адаптуватися до стресових 
ситуацій й долати їх (самоповага, 
професійні уміння, самоконтроль, 
життєві цінності)  

«Психологічні ресурси» – когнітивно-
феноменологічні здатності людини 
(здатність чинити опір, емоційна 
стабільність), що у співвідношенні з 
характеристиками «зовнішніх» вимог 
зумовлюють тип стресової реакції 
індивіда. 

Річард Разаурс 



• Тема ресурсів для нас  - утримати себе в балансі. 
Не майбутнім 

• Навчитися/(підтримувати) жити в ситуації «тут і зараз» 
• Не минулим 

 Відповідно розвивати орієнтувальні рефлекси скрізь призму 
когнітивних властивостей (усвідомлення реальної ситуації, 
прогнозування наслідків, визначення альтернатив щодо її вирішення, 
наповнення космічною енергією Ерос (тенденцією до життя)  

(З. Фрейд)). 

ЖИТТЯ = ЕНЕРГІЯ=РЕСУРС 



• 1. Оцініть свій енергетичний баланс в межах 100 % співвідношення  

(де 0 – мін; 100 – макс) 

 

 

 

 0         100 

 



• 2. Визначте те, що ви можете віднести до «поглиначів» Вашої 
ресурсності: 

(Страх, агресія, плітки, думки інших людей, виснаження робочими 
справами, конфлікти, зрада, тривога…….). 

 

   КОСМІЧНА ЕНЕРГІЯ ТАНАТОС 

 

 

 



• 3. На кожний представлений «поглинач» енергії визначте «ресурс-
наповнювач»: зовнішній або внутрішній! 



• Nota bene!!! 

• В плануванні і проведенні психологічної консультації/психотерапії в  

пошуках ресурсності, ми звертаємось до елементів 

короткострокової мультимодальної терапії Альнорда Разаурса, що 

полягає в аналізі семи основних змінних, з яких складається вся 

повнота життя людини.  



Ми впевнені, що терапія 
– це не лікування, а 
зростання та розвиток!!! 





• 1. Поведінка (B - behavior) - зовнішні дії, поведінка, жести і вчинки 
людини, які можна спостерігати і реєструвати. 

• 2. Афект (A - affect) - складається з емоцій, відчуттів, настроїв. 

• 4. Уява і фантазія (I - imagery) - повторювані сни, мрії, спогади, 
включаючи уявлення про самого себе, які можуть бути як 
приємними, так і неприємними. 

• 5. Когніції, думки, установки (C - cognition) - ідеї, цінності, думки і 
установки щодо самого себе і інших людей. 

 



• 6. Соціальні зв'язки, відносини (I - interpersonal relationships) - 
ставлення людини до інших людей, міжособистісні зв'язки з 
друзями, знайомими, родичами, керівництвом, владою і т.д.  

• 7. Фізіологічні змінні (D - drugs and biological factors) - біологічний 
статус клієнта, включаючи медичні препарати, які він приймає, 
харчові звички, можливо, залежності. 

 

• На практиці часто виявляється так, що розлад (втрата ресурсності) 
зосереджено на якомусь одному факторі.  



• Мета: знаходження балансу в ситуації емоційного дисбалансу, 
наявність неузгодженості станів (наприклад, контролер і панікер; 
мрійник і песиміст) 

• Завдання: 

• • Усвідомити вторинну вигоду знаходження в тому або іншому стані; 

• • Підібрати екологічну і безпечну стратегію, яка допоможе 
усвідомлено вибирати більш конструктивний внутрішній стан, 
характеристику якості життя. 



• 1. Обрати зображення, які відображають ваші два стани. 

• 1.1. Дати їм назву і під кожною в двох колонках написати плюси і мінуси цих станів; 



 

• 2. Обрати карту для кожного стану, як відповідь на питання: «Що я 
отримую, перебуваючи в цьому стані?» 



 

• 3. Обрати карту для кожного стану, як відповідь на питання: «Що я 
втрачаю, перебуваючи в цьому стані?» 



 

• 4. Обрати карту, що відповідає на питання: «Що мені необхідно 

• зробити, щоб з'єднати сильні сторони моїх якостей? » 



 

•5. Обрати карту, що відповідає на питання: «як я буду відчувати, проживати себе 
в новому стані? » (Дати назву новому станом) 



 

•6. Обрати карту, що відповідає на питання: ««Хто або що мені може допомогти 

•прийти до нового стану?» 



 

•7. Обрати карту, що відповідає на питання: «Який мій перший крок на шляху до 
нового стану?» 

 





 

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ 

(НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ) 

ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ ЗА 

ІННОВАЦІЙНИМИ ОСВІТНІМИ 

ТЕХНОЛОГІЯМИ 

ГРОМСЬКА ОЛЕНА, директор ТОВ 
«АКАДЕМІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ОСВІТИ» («АІРо»), методист в/к відділу 
проектної діяльності ДНУ «Iститут 
модернiзацii змiсту освiти» МОН Украiни 



Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України

Інститут модернізації змісту освіти

  www.airo.com.ua          (066) 202-77-17

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України

Інститут модернізації змісту освіти

  www.airo.com.ua          (066) 202-77-17

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України

Інститут модернізації змісту освіти

  www.airo.com.ua          (066) 202-77-17

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України

Інститут модернізації змісту освіти

  www.airo.com.ua          (066) 202-77-17

Відповідно до 

Програми спільної діяльності 
МОН України та НАПН України 
на 2017-2020 роки 
 (п. 77) 
(КВЕД 85.59) 





Тривалість підвищення кваліфікації: 
 
 Для педагога загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) освіти — не менше 150 год./5 років. 
 Для педагога дошкільної, позашкільної та фахової передвищої 

освіти — встановлюється його засновником (або 
уповноваженим ним органом), але не може бути менше 120 
год./5 років. 

 Для педагога вищої і післядипломної освіти — не менше 6 
кредитів ЄКТС протягом 5 років. 

 Обсяг встановлюється в годинах та/або кредитах ЄКТС за 
накопичувальною системою. Один кредит ЄКТС — 30 годин. 

 Обсяг програми визначається відповідно до її фактичної 
тривалості в годинах без урахування самостійної 
(позааудиторної) роботи або в кредитах ЄКТС з урахуванням 
самостійної (позааудиторної) роботи. 





 працівників державних органів, підприємств, установ та 
організацій галузі освіти 

 керівників закладів освіти 

 працівників методичних служб 

 педагогічних, науково-педагогічних та медичних працівників 

 вчителів 

 батьків 
 студентів 

ЗАПРОШУЄ  
на навчання за інноваційними 

освітніми технологіями: 
 

 учнів 



Освітня 
програма  підготовки керівних та педагогічних кадрів до 

роботи за інноваційними технологіями ТОВ 
“Академія інноваційного розвитку освіти” до всіх 

навчальних тем згідно вимог  (п. 10 “Порядку 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 з 
урахуванням змін на підставі Постанови КМ № 1133 від 

27.12.2019) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF




Результати навчання (по регiонам)   
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АІРо пропонує 
Навчальний центр «ОСВІТНІЙ WEEKEND»  

http://www.airo.com.ua/grafik-provedennya-treningiv-ta-mayster-klasiv-
osvitniy-weekend/ 

Виїзні тренінги «EDUCATION TOUR» 
http://www.airo.com.ua/viyizdni-treningi-educational-tour/ 

Дистанційні курси «DISTANCE WORKSHOP»  
http://www.airo.com.ua/vidkrittya-saytu-distantsiynogo-navchannya/ 

Літня школа АІРо 
http://www.airo.com.ua/vseukrayinska-litnya-shkola-airo/ 

Центр міжнародного досвіду 
«EDUCATIONAL TOURISM»  

http://www.airo.com.ua/tsentr-mizhnarodnogo-dosvidu-educational-tourism/ 

Вебінари, скайп-конференції 
http://www.airo.com.ua/vebinary/ 



Навчальний центр для освітян 
України  

«ОСВІТНІЙ WEEKEND» 

Проведення навчання 
щосуботи 

Висококваліфіковані 
фахівці-практики 

Сертифікат про 
підвищення кваліфікації 

за новою моделлю 

Великий вибір курсів 

Для участі в навчанні 
необхідно: 

 вибрати тему  

Тематичний календар на 
навчальний рік 

Адреса навчального центру: 
м. Київ, вул. В. Липківського, 36, каб.  305 

(Інститут модернізації змісту освіти ) 

http://www.airo.com.ua/grafik-provedennya-treningiv-ta-mayster-klasiv-osvitniy-weekend/ 



Результати навчання (по регiонам)   
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Очні тренінги 



Виїзні тренінги 

«EDUCATION TOUR» 

Навчання в зручний для Вас час 

Навчання на базі Вашого  закладу 
(установи) 

Зручна форма замовлення 

Індивідуальний вибір теми  
тренінгу  

Сертифікат про підвищення кваліфікації  
за новою моделлю 

Висококваліфіковані фахівці-практики 

http://www.airo.com.ua/viyizdni-treningi-educational-tour/ 



Результати навчання (по регiонам)   
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Дистанційні курси  
«DISTANCE WORKSHOP»  

 Нові навички та 
вміння в зручний для 
Вас час 

 Найцікавіші та 
найактуальніші теми від 
педагогів-практиків 

 Підвищення 
кваліфікації для тих, 
хто цінує свій час та 
гроші 

 Відсутність витрат на 
дорогу та проживання 

 Онлайн-підтримка 
тьютора-викладача 

 Активне спілкування, 
співпраця та обмін 
досвідом  

 Індивідуальні 
консультації від 
найкращих фахівців 

 Сертифікат про 
підвищення кваліфікації за 
новою моделлю 

http://www.airo.com.ua/vidkrittya-saytu-distantsiynogo-navchannya/ 



Результати навчання (по регiонам)   
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Вебінари, скайп-тренінги 

 Нові навички та 
вміння в зручний для 
Вас час 

 Найцікавіші та 
найактуальніші теми від 
педагогів-практиків 

 Підвищення 
кваліфікації для тих, 
хто цінує свій час та 
гроші 

 Відсутність витрат 
на дорогу та 
проживання 

 Активне спілкування, 
співпраця та обмін 
досвідом  

 Відео вебінарів завжди 
залишаються у вільному 
доступі для кожного 
користувача 

 Сертифікат про 
підвищення кваліфікації за 
новою моделлю 

http://www.airo.com.ua/vidkrittya-saytu-distantsiynogo-navchannya/ 



Результати навчання (по регiонам)   
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Літня школа АІРо 

http://www.airo.com.ua/vseukrayinska-litnya-shkola-airo/ 



Центр міжнародного досвіду 
«EDUCATIONAL TOURISM» 

http://www.airo.com.ua/tsentr-mizhnarodnogo-dosvidu-educational-tourism/ 



За результатами 
навчання (КВЕД 85.59) 

 
Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, 
свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у 
підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають 
вимогам пункту 13 “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF


Сертифіковані тренери 
АІРо 

Скрипка  
Ганна 

Озерян  
Ольга 

Максимова 
Оксана 

Воронцова  
Емілія 

Замелюк 
Марія 

Воротнікова  
Ірина 

Ліснівська  
Тетяна 

Олейнікова  
Ірина 

Васильєва  
Дарина 

Сивак  
Олександр 

Бурдун  
Олена  

Зирянова  
Ольга 

Захар  
Ольга  

Зражевський  
В’ячеслав 

Боднар  
Оксана 

Омельяненко 
Віталій 

Клепко  
Ігор 

Бутурлим  
Тетяна 

http://www.airo.com.ua/vasilyeva-darina/vasilyeva-darina-volodimirivna-1/
http://www.airo.com.ua/komanda/klyasen-1/
http://www.airo.com.ua/burdun-olena-viktorivna/


Цікаві пропозиції 

Учасники, які  пройшли 

не менше п’яти 

тренінгових занять чи 

двох дистанційних 

курсів з будь-якої 

обраної тематики, 

отримують 20% знижку 

на участь у  

Всеукраїнській літній 

школі «АІРо» 

Після проходження 

відповідного модуля, що 

становить 30 год (5 очних 

занять, 10 вебінарів або 2 

дистанційних курси), 

кожний «випускник» 

отримує  оригінальний 

сертифікат з мокрою 

печаткою Академії 

інноваційного розвитку 

освіти 



Цікаві пропозиції 

http://www.airo.com.ua/publikatsiyi/


Цікаві пропозиції 



«Методика створення та проведення навчальних веб-квестів» 

«Google-форми в роботі вчителя» 

«Google Classroom - онлайн клас для ефективного навчання» 

«Фінансова грамотність як запорука соціальної безпеки» 

«Свобода думки і дії, щоб виховувати смак до життя. Творча майстерня 
педагога. Я - частина змін!» 
 «Ефективне використання інтерактивної дошки на уроках 
математики» 

Тематика навчальних 
тренінгів 

(всі заходи на сайті: http://www.airo.com.ua/viyizdni-treningi-
educational-tour/) 



«Створення інтерактивних онлайнових вправ» 

«Громадсько спрямоване управління загальноосвітнім навчальним 
закладом» 

«Від мультимедійного до інтерактивного уроку» 

«Новітні тенденції у створенні презентацій» 

«Перевірка навчальних досягнень учнів за допомогою ІКТ» 

Тематика навчальних 
тренінгів 

(всі заходи на сайті: http://www.airo.com.ua/viyizdni-treningi-
educational-tour/) 

 «Запобігання синдрому емоційного вигорання в професійній 
діяльності педагога, керівника» 



«Вкладаючи душу у дитину, пам’ятайте про себе» 

«Самооцінка, самодослідження, самодіагностика як шлях до 
професійної самореалізації» 

«Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу» 

«Проектна діяльність на уроках математики» 

«Професійне зростання педагога від початківця до майстра» 

 «Використання Інтернет-ресурсів у дистанційній формі навчання» 

Тематика навчальних 
тренінгів 

(всі заходи на сайті: http://www.airo.com.ua/viyizdni-treningi-
educational-tour/) 



«Прикладна + аксіологічна складова курсу математики» 

«Як школи можуть залучати додаткове фінансування» 

«Інтегровані уроки з математики+ STEM технології» 

«Організація мережевної взаємодії та використання ресурсів Інтернету 
в навчальному процесі» 

«Технологія створення електронного посібника» 

 «Навчальне середовище школи засобами Google Apps for Education» 

Тематика навчальних 
тренінгів 

(всі заходи на сайті: http://www.airo.com.ua/viyizdni-treningi-
educational-tour/) 



«Освітнє лідерство або лідерство в освіті. Е-портфоліо вчителя» 

«Моніторинг та оцінювання навчальної діяльності учнів засобами 
ІКТ» 

«Дистанційне навчання, вимоги до дистанційних курсів» 

«Перевернутий клас: покрокова інструкція для вчителя» 

«Едьютеймент: навчання через гру» 

 «Як встигнути все або тайм менеджмент для педагога» 

Тематика навчальних 
тренінгів 

(всі заходи на сайті: http://www.airo.com.ua/viyizdni-treningi-
educational-tour/) 



«Професійна педагогічна творчість. Психологічний супровід 
самовдосконалення вчителя» 

«Культура мережевого спілкування» 

«Як підготувати учнів до професій, які ще не існують» 

«Фандрейзінг (залучення ресурсів) для розвитку навчального закладу» 

«Інструменти Google для ефективної організації роботи директора, 
заступника директора та педагога» 
 «Інтегративно-діяльнісна технологія у навчанні  на прикладі науково-
педагогічного проекту «Росток» 

Тематика навчальних 
тренінгів 

(всі заходи на сайті: http://www.airo.com.ua/viyizdni-treningi-
educational-tour/) 



Наші відгуки 

http://www.airo.com.ua/diyalnist/navchannya/ 



Наші нагороди та 
відзнаки 

http://www.airo.com.ua/category/nashi-dosyagnennya-ta-nagorody/ 



(066)-202-77-17 

 

air.edu.ua@gmail.com   
 

сайт Академії: http://www.airo.com.ua 

 

https://www.facebook.com/air.edu.ua/ 

  

          https://www.facebook.com/groups/125131544625313/  

http://www.air-edu.com.ua/


Доповнена реальність  
або  

AR-технології 

ХІ науково-методичні практичні семінари 

 науково-педагогічних та педагогічних працівників 

 «Сучасна аграрна освіта – 2021» 

Підготувала Калініченко А.О.,  

викладач Ніжинського ФК  

НУБіП України 



Що таке 
реальність? 



 
Доповнена 
реальність 



Віртуальна 
реальність 



Віртуальна 
реальність: 

(від англійської Virtual Reality або 
скорочено VR) – це ілюзія 
реальності, що створена за 
допомогою комп’ютерних систем, які 
забезпечують зорові, звукові та інші 
відчуття. 



VR-окуляри: 
Cпеціальні технічні пристрої, 
що виглядають як дуже 
великі окуляри та 
складаються з двох екранів, 
розташованих окремо перед 
кожним оком.  
 

Екрани показують дещо зміщені одне відносно 
одного зображення того самого об’єкта, 
створюючи ілюзію тривимірного простору.  



Samsung Gear 360 (2017) 

Камери 360 градусів: 

Cпеціальні камери, які 
дозволяють знімати відео з 
кутом огляду 360°.  
 
Головною особливістю 
такого відео є те, що глядач 
самостійно вибирає 
найбільш цікавий йому кут 
огляду, не нав’язаний 
оператором чи режисером. 



Відмінність віртуальної реальності  
від доповненої: 
 
На відміну від віртуальної реальності, яка 
вимагає повного занурення у віртуальне 
середовище, доповнена реальність 
використовує середовище навколо нас та 
просто накладає поверх нього певну частинку 
віртуальної інформації: графіку, звуки та 
реакцію на дотики.  



Доповнена 
реальність 





Доповнена 

реальність: 

(в перекладі з англійської 

Augmented Reality або AR) – це 

доповнення фізичного світу за 

допомогою цифрових даних в 

режимі реального часу.  

Воно забезпечується 

комп’ютерними пристроями: 

смартфонами, планшетами та 

окулярами AR. 

 

 





 



Типи доповненої реальності 
 
Перший тип. Доповнена реальність що базується на маркерах.  

Другий тип. Безмаркерна доповнена реальність.  

Третій тип. Доповнена реальність, що базується на проекції.  

Четвертий тип. Доповнена реальність, що базується на VIO.  



 
Доповнена реальність що базується на маркерах 
використовує камеру та спеціальний пасивний візуальний 
маркер, наприклад QR-код, який показує запрограмований 
результат лише тоді, коли сенсор камери його зчитує.  
 
Таким чином вдається вирізнити віртуальні об’єкти з 
реального світу.  

QR-код  
 
від англійської Quick 
Response Code – код 
швидкого відгуку. 
 





Безмаркерна доповнена реальність: 
координатно-, або GPS-орієнтована.  



Доповнена реальність, що базується на проекції, 
працює шляхом проектування світлових форм 
на фізичні поверхні.  
 
Спеціальні додатки допомагають здійснювати 
взаємодію між людиною та проекцією, 
визначаючи моменти дотику людини до світла, 
яке проектується. 



VIO (Visual Inertial Odometry) — візуальна інерціальна 
одометрія. Одометрія — це спосіб оцінки переміщення за 
допомогою даних, отриманих із сенсорів руху.  
 
 
Ця технологія допомагає відслідковувати позицію та 
орієнтуватися в просторі за допомогою сенсорів та 
камери.  
 
Завдяки цьому можливо створити точну 3D-модель 
простору навколо пристрою, оновлювати її в режимі 
реального часу, визначати в ній положення, передавати ці 
дані всім додаткам та накладати поверх неї додаткові 
шари. 



Де можна застосовувати 
доповнену реальність (AR)? 

 



Освіта Медицина Авіація 
Маркетинг  Туризм  Дизайн  

Шопінг  Ігри  

http://www.youtube.com/watch?v=_89HyxAwgAs




Дякую за увагу! 



Система освіти в Китаї 



Структура освіти сучасного Китаю  

“Учіться так, ніби ви постійно відчуваєте нестачу своїх 
знань, і так, ніби ви постійно боїтеся розгубити свої 
знання” – цей вислів Конфуція влучно характеризує 
найбільшу освітню систему у світі.  

 

Система освіти в Китаї передбачає навчання протягом 
12 років. Вона включає базову освіту (дошкільну, 
загальну початкову і середню), середню професійно-
технічну і вищу освіту. Навчання починається 1 вересня і 
закінчується у липні.  

 

У контексті китайської освіти учнів усіх вікових категорій 
будь-яких закладів прийнято називати студентами.  

 



Розпорядок дня у навчальних закладах  

 У навчальних закладах студенти перебувають 

протягом дня. Заняття починаються о 8.20, одне 

заняття – 40 хвилин.  

О 10.00 студенти виходять у двір на ранкову 

зарядку (фізичні вправи є усталеною практикою).   

 Відтак відбувається лінійка, де повідомляють 

новини, оголошення та підіймають національний 

прапор. Увесь захід триває 30 хвилин.  

 Заняття відбуваються не лише в першій половині 

дня, а й у другій. По обіді, після 12.00 студенти 

мають перерву до 14.30.  

 Зазвичай заняття закінчуються о 17.00, після чого 

можливе відвідування гуртків до 19.00 

 



Ранкова 

зарядка в 

Донгуйській 

середній 

школі, 

Гуанчжоу, 

південь Китаю  



Викладання англійської мови  

в навчальних закладах 

 У контексті глобалізації важливого значення набуває вивчення 

англійської мови в освітніх закладах Китаю.  

 Вивчення англійської мови починається змалку, тобто з 

дитячого садочку. Типове заняття триває 20-30 хвилин, на 
якому студенти знайомляться з абеткою та найбільш 

уживаною лексикою у формі гри. Особлива увага надається 

усному мовленню та діалогам. 

 У школі студенти щодня мають 2 уроки з англійської мови, де 
вивчають основи граматики, збільшують словниковий запас, 

співають пісні та декламують вірші англійською мовою на 

основі адаптованих підручників, рекомендованих 

Кембриджем та Оксфордом.  

 Кожне завдання вчитель англійської оцінює за 100-бальною 

шкалою. У кінці кожного семестру студент складає 

комбінований іспит (граматика, лексика та усна частина). 



У класі зазвичай понад 40 

студентів, тому велику увагу 

надають дисципліні. Перші 5-ть 

хвилин заняття вчитель 

традиційно нагадує студентам 

про правила поведінки. 

Сіньхуаська середня школа № 6,  

Хуаду, південь Китаю 



Заклади професійно-технічної освіти 

 Найбільш престижні навчальні 

заклади серед молоді технічні та 

лінгвістичні.  

 Професійно-технічний напрямок 

служить для підготовки технічних 

фахівців, які легко зможуть знайти 

роботу у виробничій сфері або в 

сільському господарстві після 

закінчення навчання.  

 
Аби вступити в заклади професійно-технічної освіти, студенти складають 

іспити, аналогічні нашому ЗНО.  

 

Конкурси в окремі заклади великих міст, як-от Пекін, Шанхай, Гуанчжоу та 

Шенчжень сягають 200-300 осіб на місце. Обдаровані студенти мають 

пільги  – державні стипендії, гранти, субсидії підприємств, організацій тощо. 



Одним із ключових напрямів закладів 

професійно-технічної освіти є вивчення 
англійської мови. Тут студентам 

пропонують відразу декілька курсів: 

 

o базовий / інтенсивний курс 

вивчення мови (обов’язково); 

o англійська за професійним 

спрямуванням (обов’язково); 

o розмовна англійська; 

o англійська для бізнесу; 

o практичний курс англійської мови; 

o лінгвокраїнознавство англомовних 

країн; 
 

 

 

 

Заняття з англійської мови  

з носієм мови,  

Пекінський 

сільськогосподарський коледж 



1. Зазвичай викладання кількох предметів, як-от математики, інформатики, 

географії, етики і моралі, логіки або політичної грамотності, відбувається 

англійською мовою.  

2. Залежно від вибраних курсів обов’язковим є проходження практики у 

майстернях, школах, приватних компаніях, технічних закладах, де робоча мова 

– англійська. Звітні матеріали, документи та доповідь про проходження практики 

виконуються англійською мовою.  

3. Після занять студентам доступні гуртки, які допомагають  поліпшити рівень знань із 

англійської мови, як-от курси з театральної майстерності,  міжкультурної 

комунікації, історії та традицій англомовних країн. 

4. Приватні технічні заклади Китаю пропонують навчання суто британською або 

американською англійською з викладачами-носіями мови. Для вступу потрібно 

скласти іспити з англійської мови та математики  відповідно до вимог британської 

програми або програми США.  



Загалом китайські органи освіти посилили зв’язок професійно-технічних закладів з 

науковими центрами та реальним виробництвом (корпорації, підприємства, фірми). 

Помітна тенденція зростання спеціалізації̈ освіти, адже програми враховують запити 

конкретних роботодавців та іноземних корпорацій, де робоча мова – англійська. 

Китай збільшує набір студентів на факультети машинобудування, електроніки, легкої 

промисловості, харчової промисловості, енергетики, економіки і фінансів, управління 

національним господарством. Тобто розширюється держзамовлення у тих сферах, де 

Китай хоче здобути технологічне лідерство, що неможливе без належного знання 

англійської мови та культури англомовних країн. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ 
КОРОНАВІРУСУ НА СУЧАСНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ 



 Китайці використовують два 
ієрогліфи при написанні 
 слова „криза“:  
один означає небезпеку,   
а другий — можливість.  
  
 
«Будьте напоготові, остерігайтеся 
небезпеки, але не пропустіть можливість».  
  



“Удаленка” 

 За різними підрахунками, від 3 до 4 млрд 
людей сидить вдома на різних видах карантину. 
Оскільки людина — істота соціальна, подібний вид 
ізоляцій позначився і на роботі, і на навчанні, і 
на  спілкуванні. 
 І якщо до вірусу на «віддаленні» працювали 
одиниці відсотків у світі, то зараз це переважна 
більшість.  

https://cityreporter.ru/wp-content/uploads/2020/03/rabota-za-stolom.jpg


 Віртуальний світ - це комп’ютерне 
моделювання середовища, яке може бути заселене 
багатьма користувачами, які можуть створити 
особистий аватар, одночасно та самостійно 
досліджувати віртуальний світ, брати участь у його 
діяльності та спілкуватися з іншими. 



Технології створення віртуальної реальності 
 

Окуляри й шоломи 
віртуальної реальності 

Кімнати віртуальної 
реальності 

Рукавиці віртуальної 
реальності 

Контролери зі 
зворотнім зв'язком 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Campus_Party._Foto-_Tatiana_Azeviche_-_36336657612.jpg


Сфери використання віртуальної реальності 

 
 — візуалізація внутрішньої будови об'єктів, 
молекулярних і атомних структур. Зокрема в 
медицині віртуальна реальність забезпечує 

дистанційне і точне керування інструментами.  
 

Наука 

Дизайн 

Навчання 

 
— моделювання складної чи небезпечної діяльності, 

наприклад, керування транспортом, хірургічних 
операцій. 

 

—побудова тривимірних моделей механізмів, 
симуляція та дослідження різних впливів на них. 

Розваги 

Військова 
сфера 

— віртуальні тури, екскурсії, відеоігри з ефектом 
занурення в ігровий світ. 

— тренування пілотів, водіїв, операторів, 
підрозділів з імітацією збройних сутичок тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)


 Віртуальну модель жінки, яка пропрацювала 
дистанційно 25 років, створили ІТ-фахівці за 
участі клінічних психологів і експертів з фітнесу. 

Ризики 



 1. Місце і одяг для роботи повинні бути 
зручними, але не дуже. 

 2. Робити перерви, але не йти у відрив. 
 3. Пояснити сім'ї і друзям, що Ви - на роботі. 
 4. Продовжувати спілкуватися з колегами і 

студентами візуально. 
 5. Слідкувати за своєю роботою і спілкуватися з 

керівництвом. 
 6. Дотримуватись звичного режиму трудового 

дня. 
 

 

Правила організації дистанційної роботи, 
щоб зберегти ефективність і власне здоров'я 



Інтернет 

 Ще  в 2010 році  світ подолав  бар'єр  
обсягу світової  інформації  в  1 зетабайт і 
швидкість його росту збільшується.  
 Світовий обсяг інформації подвоюється 
кожні 18 місяців. 



‒ це мережа, що складається з взаємозв’язаних фізичних об’єктів 
(речей) або пристроїв, які мають вбудовані датчики і програмне 
забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними 
між фізичним світом і комп'ютерними системами.  
 Мережа може мати виконавчі пристрої, вбудовані в фізичні 
об'єкти і пов'язані між собою через дротові і бездротові мережі, 
що  дозволяють виключити необхідність участі людини, за 
рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів. 

 

Інтернет речей  
 



Онлайн-шопінг та 
безготівкові розрахунки  
 

Пандемія і карантин багато в чому змінили вид покупок. 

 Безготівкові розрахунки – швидкий, зручний та 
безпечний спосіб оплатити товари та послуги. 
 Розширення сфери безготівкових розрахунків 
сприяє прозорості платежів та економічному росту 
країни. 
 



Економія часу. Зробити покупку в інтернет-магазині 
можна в будь-який час доби з комп’ютера або 
смартфона.  
Мобільні додатки, які допомагають шукати продукцію 
згідно пошуковим запитам користувача. Всі товари 
розсортовані за ціною, матеріалом, кольором, фасоном. 
 Низькі ціни.  
 Доступна інформація. У картці товару вказані дані 
про матеріал, країну-виробника, сезон, розмір, колір, 
ціна.  
 Широкий асортимент.  

 

Переваги онлайн-шопінгу 
 



 6 лютого 2020 року, в Україні офіційно 
стартував державний додаток «Дія», 
розроблений спеціально для українських 
користувачів. 



Доставка 

 У США на арену доставки 
вийшли роботи, і якщо зараз технологія 
тільки активно тестується, то незабаром 
вона може абсолютно замінити звичних 
нам «велосипедистів». 

 в 2021 році швидка доставка готової  їжі з ресторанів 
виросте ще в 3-4 рази за рахунок зростання цифрових сервісів.  
 В Україні ринок доставки ще маленький: близько 0,3 
замовлення на людину в місяць, в порівнянні з 4,9 в Британії або 
11,5 в Південній Кореї.   
Триватиме зростання доставки з супермаркетів: в 6-8 разів.  



 Компанії і уряди планують відстежувати 
абсолютно всі пересування людей, їхні контакти і дії.  
 І вже дуже сумнівно, що по завершенню вірусу 
вони відмовляться від такої ласої технології і повернуть 
приватність на рівень докоронавірусної епохи. 

Загрози 



ВИСНОВКИ 

Дякую за увагу 

 Більш широкий доступ до технологій, 
вкрай важливий не тільки для миттєвого 
результату, але і для наукових відкриттів, які 
підготують нас до криз в майбутньому. 
 Очевидно, що з кожним днем продовження 
пандемії зростатиме вікно можливостей у новому 
посткоронавірусному світі. 
А яким цей світ буде — ми побачимо дуже скоро. 

 



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
НОВІТНІХ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ БУДІВНИЦТВІ 
ДОРІГ 

 

 

Підготувала  

викладач відділення ЕЛСІС 

Орел О.В. 

































ПРОБНУ ВЕРСІЮ ПРОТОТИПУ SMART 
CROSSING ВСТАНОВИЛИ В РАЙОНІ 

МИТЧАМ  



































ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 



Ніжинський фаховий коледж  
Національного університету біоресурсів  

і природокористування України 

 
Розвиток педагогічної майстерності під час 

дистанційного навчання 
 
 
 
 

 
Озерян О.Л. - членкиня-кореспондентка Академії міжнародного співробітництва з 

креативної педагогіки «Полісся» 
 

Ніжин – 21/01/2021 – он-лайн Zoom 

 
 
 



Питання для вирішення 

 
1. Куди йдемо? 
2. Що робити сьогодні? 
3. Де будемо завтра, або як 

удосконалюватись? 



1. Куди йдемо? 
 

1. Проект Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 
2021–2031 роки 

2. Пріоритети Європейської комісії 
3. Гуманітарна політика в Україні: виклики та 

перспективи (Біла книга) 
 

 
 
 
 

 



 
Основні тенденції та проблеми 

 
• Наявність університетів світового рівня, 

сильна система вищої освіти 
•  Привабливість для іноземних студентів 
• Рівень автономії ЗВО залишається 

незадовільним 
• Несприятлива демографічна ситуація 
• Посилення тенденції до освітньої еміграції 
• Невідповідність структури підготовки 

поточним і перспективним потребам ринку 
праці 

• Низьке та неефективне фінансове 
забезпечення вищої освіти  

• Низький престиж праці викладача, втрата 
кадрового потенціалу 

• Слабкий зв’язок ЗВО з наукою та бізнесом 

 



Найбільш затребуваними будуть фахівці 

 
• технології майбутнього: архітектор територій; фахівець з робототехніки інженер-

проєктувальник різного профілю; фахівець з 3Dдруку; розробник, диспетчер безпілотних 
апаратів; космогеолог 

• ІТ-технології і дані: проєктувальних «розумного середовища», «розумних будівель»; 
програміст; аналітик даних; фахівець, аналітик з кібербезпеки; розробник технологій блокчейн; 
розробник віртуальної, доповненої реальності; фахівець з цифрового контенту; цифровий 
лінгвіст 

• екологізація виробництва та життя: екоаналітик у будівництві; фахівець з альтернативної 
(сонячної, вітрової тощо) енергетики; біоетик; ресайклінг-дизайнер; фахівці з «сіті-
фермерства» 

• здоров’я людини: біогенетик; біоінженер; біоінформатик; біофармаколог; телехірург, ІТ-лікар; 
медична сестра; фізіотерапевт; нейропсихолог 



Пріоритети Європейської комісії на 2019-2024 роки 
 

 

 
1. Європейський зелений курс - Європа має на меті стати першим кліматично 

нейтральним континентом, ставши сучасною економікою, що ефективно використовує 
ресурси 

2. Європа, придатна для цифрової ери - Цифрова стратегія ЄС розширить можливості 
людей новим поколінням технологій 

3. Економіка, яка працює на людей - ЄС повинен створити більш привабливе 
інвестиційне середовище та зростання, що створює якісні робочі місця, особливо для 
молоді та малого бізнесу 

4. Сильніша Європа у світі - ЄС посилить свій голос у світі, відстоюючи 
багатосторонність та глобальний порядок, заснований на правилах 

5. Пропаганда європейського способу життя - Європа повинна захищати верховенство 
права, щоб відстояти справедливість та основні цінності ЄС 

6. Новий поштовх до європейської демократії - Ми повинні дати європейцям більше 
слова і захистити нашу демократію від зовнішнього втручання, такого як дезінформація 
та повідомлення про ненависть в Інтернеті 

 

 



 
Освіта  

https://ec.europa.eu/info/education_en 
 
 

• Створюйте проекти для освіти та навчання - знайдіть усі можливості фінансування освіти та 
навчання, Програма фінансування Еразмус +, знайдіть партнерів у фінансуванні освіти, знайдіть 
фінансовані проекти 

 

• Навчайтеся чи викладайте за кордоном - беріть участь в обміні, стипендії та фінансування 
студентів, вибір університету чи іншої установи, визнання академічних дипломів 

 

• Методи та матеріали викладання - методи навчання, доступні навчальні матеріали, почніть 
співпрацювати з іншою школою чи навчальним закладом 

 

• Політика з питань освіти - вирішення спільних проблем, постановка цілей та вимірювання прогресу, 
міжнародне співробітництво 

 

• Навички та кваліфікація - визнання вашої кваліфікації, які навички будуть шукати роботодавці?, 
розвивайте свої навички, як представити свої навички та кваліфікацію 

 
 

 
 
 



 
Гуманітарна політика в Україні:  

виклики та перспективи (Біла книга) 
 



 
2. Що робити сьогодні? 

 
• Вивчення інструментів дистанційного навчання 
• Напрацьовувати додаткові елементи для 

ефективного онлайн-навчання 



Дистанційне навчання  

Оперативне інформування; повідомлення навчального матеріалу; 
уточнювальні запитання; коментарі до виконаних робіт  
 
1. Налагодження первинної комунікації між суб’єктами 
освітнього процесу, оперативне інформування щодо динаміки 
навчання, доведення відповідних управлінських рішень  
2. Створення простору для організації дистанційного 
навчання: проведення онлайн-занять; доступ до різноманітних 
електронних навчальних матеріалів; отримання робіт студентів 
(тести чи виконані практичні завдання); оцінювання та зворотний 
зв’язок щодо виконаних робіт; можливість поставити питання та 
отримати відповідь поза онлайн-заняттям 

 



Найпопуляріші онлайн-інструменти 

 
• Переваги: Сервіс безкоштовний Легко встановити, 

має зрозумілий інтерфейс Можна запросити 100 
учасників Активна форма спілкування Демонстрація 
екрана (при бажанні з сумісним доступом) Можна 
запланувати дату проведення конференції 
Відбувається запис конференції і зберігається в 
окремій папці Можна встановити на мобільні 
телефони, планшети Заходити можна за посиланням 
без установки програми Контроль за чатом (можна 
видаляти або додавати учасників, надавати право 
голосу, право їх відео і доступ до екрану, окремий 
зв’язок) Організація дистанційного навчання в 
програмі ZOOM 
 

• Недоліки: Тривалість 40 (30) хвилин Деякі 
безкоштовні версії лише на 1 місяць При збільшенні 
тривалості конференції або кількості її учасників 
необхідно заплатити 15 $ Для установки ZOOM 
Заходимо на офіційний сайт htpps://zoom.us 
Проходимо реєстрацію через адресу електронної 
пошти Скачуємо клієнт у розділі Ресурси 
(Resources)-Download Zoom Client 
 
 



• розширені можливості для 
прозорої і 
повнофункціональної 
спільної роботи завдяки 
інтеграції таких додатків з 
Office 365, як Word, Excel, 
PowerPoint і записників 
OneNote для занять 



 
• Синхронізація з контактами в гугл-акаунті 
• Прив’язка до гугл-календаря  
• Ви побачили важливу подію і тут же можете 

створити конференцію з цього приводу, 
запросивши людей зі списку контактів 

•  Дзвонити тепер можна в один клік 
• Приєднуватися можна як через браузер, так і 

через додаток для Android або iOS 
• Спільне використання екрану для надання 

документів, електронних таблиць або презентацій 
• Зашифровані дзвінки між всіма користувачами. 

Оскільки Meet запускається в Chrome і інших 
браузерах, не вимагаючи застосування або 
плагіна, в ньому менше неточностей, ніж в 
сервісах відеоконференцій, що вимагають 
настільного додатку.  

• На екрані можуть відображатися 16 учасників в 
режимі «Мозаїка» 
 

• https://ubi-hall.com.ua/uk/2020/06/03/ohlyad-google-
meet/  
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Найпопуляріші онлайн-інструменти 

 
• робити текстові нотатки  
• завантажувати файли (word, pdf, jpg, png) 
•  розміщувати гіперпосилання (лінки) 
•  знаходячи їх безпосередньо у вбудованому 

в онлайнову дошку пошуковику 
•  робити миттєві фото (Snap)  
• записувати і розміщувати відео- та 

аудіонотатки 
•  додавати позначки, зроблені вручну, 

знаходити і додавати точки на мапі (у Padlet 
вмонтовано доступ до карт Google) 

• https://cutt.ly/kjDfvxS 



Навчальна програма, що 
складається з ігор 
можна зробити серію 
запитань з кількома 
варіантами відповідей,  
формат і кількість запитань 
залежать від автора 
 Є можливість додавати 
відео, зображення та 
діаграми 



• Wordwall  є багатофункціональним 
інструмент для створення як інтерактивних, 
так і друкованих матеріалів 

• Більшість шаблонів доступні як в 
інтерактивній, так і в друкованій версії 

• Інтерактивні  вправи відтворюються на 
будь-якому пристрої, що має доступ в 
інтернет: на комп'ютері, планшеті, телефоні 
або інтерактивній дошці 

• Друковані  версії можна роздрукувати і 
використовувати їх в якості самостійних 
навчальних завдань 



• Просте прийняття рішень 
Творчий і спільний доступ 

• Збирайте ідеї, обговорюйте і 
голосуйте  

• Скористатися всіма 
думками та ідеями, щоб 
знайти рішення 



Які додаткові елементи слід впровадити для 
ефективного онлайн-навчання? 

• Створювати команди для 
виконання практичних домашніх 
завданнь 

• Спільні флешмоби (наприклад, 
якщо паралельно працюють 
кілька груп) 

• Використання 3 і більше онлайн 
інструментів  

• Руханки в онлайні (танці, 
фізична активність тощо) 

• Створення навчальних відео 
роликів та надання посилання на 
вже готові матеріали 

• Використання рольових ігор 
(ситуацій) особливо з темою 
партнерства 

• Давати на ДЗ такі лайтові речі, як 
перегляд фільму чи серіалу, тед 
виступу 

• Хмара слів 



 
 

3. Де будемо завтра, або як 
удосконалюватись? 

 



«ПАДАгогічне колесо» Алана Керрінгтона 
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Щоденне навчання 

 
• 12 – 14 січня 2021 - тренінг «Участь громадськості в роботі 

парламенту та законотворчому процесі. Адвокація», отримала 
компетентності пов’язані з проведенням адвокаційних кампаній та 
використанням конкретних інструментів участі громадськості у 
нормотворенні 

• 19 січня 2021  - онлайн-воркшоп з розробки програми тренінгів із 
адвокації та партнерства для молодіжних рад 

• 20 січня 2021 - вебінар “Побудова проектного офісу для створення 
сервісів електронного правління” від Egovacademy.in.ua,  Міністерство 
освіти і науки України, заступник міністра Артур Селецький 

• 20-22 січня 2021 – зустріч «Антибот: як викривати інформаційні 
маніпуляції?» Володимир Єрмоленко, директор з аналітики ГО 
“Інтерньюз-Україна” 
 



 
Онлайн ресурси для самоосвіти 

 
 

• 120 безкоштовних онлайн-курсів від українських 
навчальних платформ: Prometheus, Edera, 
ВУМonline, Wisecow - 
https://life.pravda.com.ua/society/2019/08/5/237759/  

• Університету Вашингтона ‒ 
https://www.cs.washington.edu/about_us/; 

• Університету Мічігана – 
http://open.umich.edu/education; 

• Університету Карнегі-Мелонн ‒ http://oli.cmu.edu/; 
• Чикагського університету – 

http://news.uchicago.edu/multimedia; 
• Стенфордского Університету – 

http://ecorner.stanford.edu/, 
https://www.youtube.com/user/StanfordUniversity; 

• Інституту Прінстона (Princeton’s Institute for 
Advanced Study) ‒ https://www.ias.edu/about; 

• Каліфорнійського університету – 
http://ocw.uci.edu/; 

• Колорадського університету у Боулдері − 
https://phet.colorado.edu/. 

 
• Консультаційний пункт для педагогічних працівників, які 

опікуються дистанційною освітою ‒ http://e-school-
ippo.blogspot.com/p/blog-page_4.html; 

• VUMOnline (Перша дистанційна платформа громадянської освіти від 
Відкритого Університету Майдану (ВУМ) ‒ https://vumonline.ua/about-
project/. 

• Codecademy, Hack Design.org/ ‒ інтерактивне середовище для 
навчання Web-програмуванню та Веб-дизайну; 

• EdX ‒ каталог курсів Гарварду та інших університетів; 

• Coursera, Prometheus, Udacity, Udemy, MIT OCW, Stanford online, 
Course Buffet, Pluralsight, Tutsplus, FutureLearn ‒ освітні платформи; 

• Education від youtube (вибір відео-лекцій) – 
http://www.youtube.com/education; 

• Навчальні відео-матеріали ‒ http://videolectures.net/; 

• Відео-лекції Відкритого Університету Великобританії –
http://www.open.ac.uk/openlearn/; 

• Відео-лекції американских університетів: 
• Йельского Університету – 

http://oyc.yale.edu/ и http://www.youtube.com/yalecourses; 

• Гарвардского Університету –http://www.extension.harvard.edu/courses, 
http://computerscience1.tv/; 

• Університету Берклі – http://webcast.berkeley.edu/series.html, 
http://www.youtube.com/UCBerkeley; 

• Массачусетського Університету – http://ocw.mit.edu/index.htm; 

• Університету Notre Dame ‒ ocw.nd.edu; 
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Дякую за увагу!  

 

 
Долучайтесь до навчальної 

сторінки 
https://www.facebook.com/Olha.Ozerian/ 

 
• 050 964 76 25 
• Ozeryan_o@ukr.net 
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Blooms
SAMR

Motivation
Edtech

Версію для Android можна скачати з вебсайту ‘In 
Support of Excellence’ за посиланням нижче

Подяки:
Наталії Мочаловій, старшому викладачеві кафедри 
прикладної лінгвістики Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова, за копітку 
працю з перекладу. 

Як користуватись Падагогічним 
колесом 

Використовуйте його як низку підказок або 
взаємопов’язаних секторів  інструментів 
для перевірки свого викладання від 
складання плану до його втілення. 
Сектор якості.  Це основа навчання. Ви 
повинні постійно звертатись до таких 
понять, як етика, відповідальність та 
громадянська свідомість. Запитайте себе: 
«Як «виглядає» людина, котра 
використовувала цей досвід у навчанні 
тобто що робить її більш успішною в очах 
інших?» Запитайте: «Як все, що я роблю, 
підтримує ці якості та здатності?»  
Сектор мотивації.  Запитайте себе: «Як 
все, що я створюю і чого навчаю, 
розвиває самостійність учнів, їхню 
компетентність і цілеспрямованість?» 
Сектор рівнів таксономії Блума: 
допомагає вам визначити навчальні цілі, 
котрі сприяють розвиткові вищого рівня 
мислення. Спробуйте взяти принаймні по 
одній навчальній цілі з кожної категорії. 
Лише після цього ви готові для 
розширення кола технологічних 
можливостей.  
Технологічний сектор. Запитайте себе: 
«Як це все можна застосувати у вашій 
практиці? Тут лише запропоновані деякі 
додатки, тож шукайте кращі й послідовно 
поєднуйте декілька в навчальному процесі. 
Сектор «Модель SAMR»:  Як ви 
плануєте використати технології, котрі ви 
обрали?   

Аллан Керрінгтон.

Критерії запам’ятовування:  Застосунки, що відповідають етапу «запам’ятовування», 
покращують здатність користувачів визначати терміни, розпізнавати факти та пригадувати й 
віднаходити інформацію. Багато навчальних застосунків відносяться до етапу  
«запам’ятовування». Вони пропонують користувачам обрати відповідь із низки  
запропонованих, знайти відповідність, розмістити у правильному порядку чи  
заповнити пропуски.

Критерії застосування: Застосунки, що підходять до 
стадії «застосування», дають змогу учням показати 
здатність використовувати вивчені процедури й 
методи. Вони також надають значення умінням 
застосовувати поняття у незнайомих обставинах.

Критерії аналізу: Застосунки стадії «аналіз» 
покращують здатність користувачів розрізняти 
важливе й додаткове, визначати відношення  
та розпізнавати організацію змісту.
Критерії оцінки: Застосунки, що 
відповідають стадії «оцінка», покращують 
здатність користувачів оцінювати 
матеріали або методи, ґрунтуючись на 
критеріях, встановлених ними самими, 
або критеріями із зовнішніх джерел.  
Вони допомагають учням критично 
оцінити надійність, точність, якість, 
ефективність розміщеної в них 
інформації та прийняти рішення, 
ґрунтуючись на ній. 
Критерії створення: Застосунки, що 
підходять для етапу «створення», 
надають можливість учням 
генерувати ідеї, розробляти плани та 
представляти кінцевий продукт.

Критерії розуміння: Застосунки, котрі відповідають стадії «розуміння», 
дають можливість пояснити різні  ідеї та поняття учням і студентам. 
Застосунки для розуміння відходять від традиційного вибору 
«правильної» відповіді та пропонують більш відкритий  
формат для узагальнення змісту та пояснення значення.

Критерії відбору застосунків

Розробка: Аллан Керрінгтон 
“Designing Outcomes», Аделаїда,  
Південна Австралія   
Email: allan@designingoutcomes.net

На плечах велетнів
Це таксономічне Колесо без застосунків уперше було  
представлене на сайті для консультацій з навчання й  
викладання Пола Хопкінса mmiweb.org.uk  Та версія  
Колеса була розроблена Шарон Артлі і була адаптована  
з адаптованої версії Блума (1956 р.), розробленої авторами  
Катвол і Андерсен у 2001 році. Ідея подальшої його адаптації  
для навчальних можливостей мобільних пристроїв, а саме iPad,   
для V2.0 and V3.0 завдячує творчому доробку Кеті Шрок і  
розміщена на її вебсайті  Bloomin’ Apps. У версії V4.0 розділ «Критерії 
відбору застосунків» основані на прекрасній праці six part article in  
Edutopia Діан Дерроу. Версія Падагогічного колеса V5.0 містить вичерпний 
список “Дієслова дії”, взятий з інфографічного джерела “Bloom’s Digital 
Taxonomy Verbs” розміщеного на ресурсі Globaldigitalcitizen.org, і який 
вперше представлений на розгляд у статті “Дієслова цифрової таксономії 
Блума для учнів 21 століття” (“Bloom’s Digital Taxonomy Verbs for 21st 
Century Students”) на сторінці блогу Teachthought.

«Падагогічне колесо» Аллана Керрінгтона,  ліцензія:  Creative Commons 
Attribution-nonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Розробка 
ґрунтується на http://tinyurl.com/bloomsblog.

Проект «Падагогічне 
Колесо Рідною 
Мовою»

Заплановано переклад на 30 мов у 2018 
році. Найновіші переклади можна знайти 
за посиланням: designingoutcomes.com

Дізнатись більше, як ви можете використати українську 
версію Падагогічного колеса V5 у викладанні та 
навчанні, можна тут: 

http://gohigher.org/poster 

"Вище" http://gohigher.org/ - підтримка і розповсюдження 
Падагогічного колеса в Україні

http://bit.ly/PWUKRV5

http://bit.ly/pwsimulation
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rMazGEAiZ9c#!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rMazGEAiZ9c#!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rMazGEAiZ9c#!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rMazGEAiZ9c#!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rMazGEAiZ9c#!
https://itunes.apple.com/au/app/audioboom/id305204540?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/audioboom/id305204540?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/audioboom/id305204540?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/audioboom/id305204540?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/toontastic/id404693282?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/toontastic/id404693282?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/toontastic/id404693282?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/toontastic/id404693282?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flipbook/id286348957?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flipbook/id286348957?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flipbook/id286348957?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flipbook/id286348957?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/animation-drawing-by-do-ink/id364762290?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/animation-drawing-by-do-ink/id364762290?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/animation-drawing-by-do-ink/id364762290?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/animation-drawing-by-do-ink/id364762290?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/garageband/id408709785?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/garageband/id408709785?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/garageband/id408709785?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/writers-studio/id371303544?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/writers-studio/id371303544?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/writers-studio/id371303544?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/writers-studio/id371303544?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/web-albums-picasa-photo-viewer/id344997890?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/web-albums-picasa-photo-viewer/id344997890?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/web-albums-picasa-photo-viewer/id344997890?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/web-albums-picasa-photo-viewer/id344997890?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/videoshop-video-editor/id615563599?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/videoshop-video-editor/id615563599?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/videoshop-video-editor/id615563599?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/videoshop-video-editor/id615563599?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/story-creator-easy-story-book/id545369477?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/story-creator-easy-story-book/id545369477?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/story-creator-easy-story-book/id545369477?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/story-creator-easy-story-book/id545369477?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/shadow-puppet/id700902833?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/shadow-puppet/id700902833?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/shadow-puppet/id700902833?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/shadow-puppet/id700902833?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-2/id589141096?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-2/id589141096?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-2/id589141096?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pixelmator/id924695435?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pixelmator/id924695435?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pixelmator/id924695435?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pixelmator/id924695435?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pictello/id397858008?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pic-collage-photo-editor-collage/id448639966?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/photo-reminders/id869790287?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/photogene-4/id363448251?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/photogene-4/id363448251?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/photogene-4/id363448251?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/photogene-4/id363448251?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/istopmotion-for-ipad/id484019696?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/istopmotion-for-ipad/id484019696?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/istopmotion-for-ipad/id484019696?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/istopmotion-for-ipad/id484019696?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/halftone-2-comic-book-creator/id603139024?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/halftone-2-comic-book-creator/id603139024?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/halftone-2-comic-book-creator/id603139024?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/halftone-2-comic-book-creator/id603139024?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/doodlecast-pro-video-whiteboard/id469486202?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/doodlecast-pro-video-whiteboard/id469486202?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/doodlecast-pro-video-whiteboard/id469486202?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/doodlecast-pro-video-whiteboard/id469486202?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/drawing-pad/id358207332?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/drawing-pad/id358207332?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/drawing-pad/id358207332?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/drawing-pad/id358207332?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/easy-stop-motion-studio-introduction/id593847174?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/easy-stop-motion-studio-introduction/id593847174?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/easy-stop-motion-studio-introduction/id593847174?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/easy-stop-motion-studio-introduction/id593847174?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/chatterpix-by-duck-duck-moose/id734038526?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/chatterpix-by-duck-duck-moose/id734038526?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/chatterpix-by-duck-duck-moose/id734038526?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/chatterpix-by-duck-duck-moose/id734038526?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/blackboard-mobile-learn/id376413870?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/blackboard-mobile-learn/id376413870?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/blackboard-mobile-learn/id376413870?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/blackboard-mobile-learn/id376413870?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/clearsea/id412594321?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/clearsea/id412594321?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/clearsea/id412594321?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/clearsea/id412594321?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edmodo/id378352300?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edmodo/id378352300?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edmodo/id378352300?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edmodo/id378352300?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/facebook/id284882215?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/facebook/id284882215?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/facebook/id284882215?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/facebook/id284882215?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/messenger/id454638411?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/messenger/id454638411?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/messenger/id454638411?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/messenger/id454638411?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/itunes-u/id490217893?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/itunes-u/id490217893?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/itunes-u/id490217893?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/itunes-u/id490217893?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/strip-designer/id314780738?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/strip-designer/id314780738?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/strip-designer/id314780738?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/strip-designer/id314780738?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/groupboard-collaborative-whiteboard/id364049817?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/groupboard-collaborative-whiteboard/id364049817?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/groupboard-collaborative-whiteboard/id364049817?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/groupboard-collaborative-whiteboard/id364049817?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ibrainstorm/id382252825?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ibrainstorm/id382252825?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ibrainstorm/id382252825?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ibrainstorm/id382252825?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/roambi-for-good-technology/id534043205?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/roambi-for-good-technology/id534043205?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/roambi-for-good-technology/id534043205?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/roambi-for-good-technology/id534043205?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ted/id376183339?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ted/id376183339?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ted/id376183339?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ted/id376183339?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/opera-mini-web-browser/id363729560?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/opera-mini-web-browser/id363729560?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/opera-mini-web-browser/id363729560?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/opera-mini-web-browser/id363729560?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/jot!-whiteboard-free/id371937922?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/jot!-whiteboard-free/id371937922?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/jot!-whiteboard-free/id371937922?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/jot!-whiteboard-free/id371937922?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/fring/id290948830?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/fring/id290948830?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/fring/id290948830?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/fring/id290948830?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/conference-pad/id377782792?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/conference-pad/id377782792?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/conference-pad/id377782792?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/conference-pad/id377782792?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/youtube/id544007664?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/youtube/id544007664?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/youtube/id544007664?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/youtube/id544007664?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google+-interests-communities/id447119634?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google+-interests-communities/id447119634?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google+-interests-communities/id447119634?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google+-interests-communities/id447119634?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitterrific-5-for-twitter/id580311103?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitterrific-5-for-twitter/id580311103?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitterrific-5-for-twitter/id580311103?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitterrific-5-for-twitter/id580311103?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/popplet/id374151636?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/popplet/id374151636?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/popplet/id374151636?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/popplet/id374151636?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ithoughts-mindmap/id866786833?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ithoughts-mindmap/id866786833?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ithoughts-mindmap/id866786833?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ithoughts-mindmap/id866786833?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/numbers/id361304891?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/numbers/id361304891?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/numbers/id361304891?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/numbers/id361304891?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pearltrees-organize-all-your/id463462134?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pearltrees-organize-all-your/id463462134?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pearltrees-organize-all-your/id463462134?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pearltrees-organize-all-your/id463462134?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/assignments/id285043579?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/assignments/id285043579?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/assignments/id285043579?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/assignments/id285043579?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/assignments/id285043579?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/corkulous/id499778467?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/coursenotes/id364183278?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/coursenotes/id364183278?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/coursenotes/id364183278?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/coursenotes/id364183278?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dataanalysis/id375603883?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dataanalysis/id375603883?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dataanalysis/id375603883?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dataanalysis/id375603883?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/easy-chart/id359795075?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/easy-chart/id359795075?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/easy-chart/id359795075?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/easy-chart/id359795075?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/easy-chart/id359795075?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ideament-formerly-idea-sketch/id367246522?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ideament-formerly-idea-sketch/id367246522?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ideament-formerly-idea-sketch/id367246522?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ideament-formerly-idea-sketch/id367246522?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/notes-plus/id374211477?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/notes-plus/id374211477?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/notes-plus/id374211477?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/notes-plus/id374211477?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/penultimate/id354098826?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/penultimate/id354098826?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/penultimate/id354098826?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/penultimate/id354098826?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/polldaddy/id376413866?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/polldaddy/id376413866?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/polldaddy/id376413866?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/polldaddy/id376413866?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/priority-matrix-for-iphone/id409077093?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/priority-matrix-for-iphone/id409077093?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quick-graph-your-scientific/id292412367?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quick-graph-your-scientific/id292412367?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quick-graph-your-scientific/id292412367?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quick-graph-your-scientific/id292412367?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/simplenote/id289429962?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/simplenote/id289429962?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/simplenote/id289429962?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/simplenote/id289429962?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/use-your-handwriting/id317514393?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/use-your-handwriting/id317514393?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/use-your-handwriting/id317514393?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/use-your-handwriting/id317514393?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/big-world/id364624172?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/big-world/id364624172?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/big-world/id364624172?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/big-world/id364624172?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/big-world/id364624172?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/istudiez-pro-schedule-homework/id310636441?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/istudiez-pro-schedule-homework/id310636441?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/istudiez-pro-schedule-homework/id310636441?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/istudiez-pro-schedule-homework/id310636441?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/myhomework-student-planner/id303490844?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/myhomework-student-planner/id303490844?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/myhomework-student-planner/id303490844?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/myhomework-student-planner/id303490844?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/outliner/id284455726?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/outliner/id284455726?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/outliner/id284455726?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/outliner/id284455726?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/snap-the-notion/id829685105?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/snap-the-notion/id829685105?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/snap-the-notion/id829685105?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/snap-the-notion/id829685105?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/kidspiration-maps/id675321195?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/kidspiration-maps/id675321195?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/kidspiration-maps/id675321195?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/kidspiration-maps/id675321195?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/inspiration-maps/id510031612?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/inspiration-maps/id510031612?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/inspiration-maps/id510031612?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/inspiration-maps/id510031612?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/bitsboard-pro-best-educational/id646240375?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/bitsboard-pro-best-educational/id646240375?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/bitsboard-pro-best-educational/id646240375?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/bitsboard-pro-best-educational/id646240375?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/anns-flashcards/id823680085?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/anns-flashcards/id823680085?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/anns-flashcards/id823680085?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/anns-flashcards/id823680085?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flashcard-machine/id368469794?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flashcard-machine/id368469794?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flashcard-machine/id368469794?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flashcard-machine/id368469794?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flashcards-deluxe/id307840670?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flashcards-deluxe/id307840670?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flashcards-deluxe/id307840670?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flashcards-deluxe/id307840670?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quiz-your-lizard/id418071876?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quiz-your-lizard/id418071876?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quiz-your-lizard/id418071876?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quiz-your-lizard/id418071876?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/awesome-note-2-to-do-calendar/id320203391?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/awesome-note-2-to-do-calendar/id320203391?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/awesome-note-2-to-do-calendar/id320203391?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/awesome-note-2-to-do-calendar/id320203391?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/iwish-life-goals-bucket-list/id558579262?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/iwish-life-goals-bucket-list/id558579262?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/iwish-life-goals-bucket-list/id558579262?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/iwish-life-goals-bucket-list/id558579262?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flipboard-your-social-news/id358801284?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flipboard-your-social-news/id358801284?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flipboard-your-social-news/id358801284?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/flipboard-your-social-news/id358801284?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wolframalpha/id334989259?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wolframalpha/id334989259?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wolframalpha/id334989259?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wolframalpha/id334989259?mt=8
https://itunes.apple.com/lc/app/maptini/id368351155?mt=8
https://itunes.apple.com/lc/app/maptini/id368351155?mt=8
https://itunes.apple.com/lc/app/maptini/id368351155?mt=8
https://itunes.apple.com/lc/app/maptini/id368351155?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/stumbleupon/id386244833?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/stumbleupon/id386244833?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/stumbleupon/id386244833?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/stumbleupon/id386244833?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-onenote-lists-photos/id410395246?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-onenote-lists-photos/id410395246?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-onenote-lists-photos/id410395246?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-onenote-lists-photos/id410395246?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/idesign/id342790226?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/idesign/id342790226?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/idesign/id342790226?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/idesign/id342790226?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/paperhelper-easiest-essay/id417344306?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/paperhelper-easiest-essay/id417344306?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/paperhelper-easiest-essay/id417344306?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/paperhelper-easiest-essay/id417344306?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/2screens-presentation-expert/id370913954?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/2screens-presentation-expert/id370913954?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/2screens-presentation-expert/id370913954?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/2screens-presentation-expert/id370913954?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/presentation-timer/id291171573?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/presentation-timer/id291171573?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/presentation-timer/id291171573?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/presentation-timer/id291171573?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/screenchomp/id442415881?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/screenchomp/id442415881?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/screenchomp/id442415881?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/screenchomp/id442415881?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/revision-quiz-maker/id673565359?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/revision-quiz-maker/id673565359?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/revision-quiz-maker/id673565359?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/revision-quiz-maker/id673565359?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/keynote/id361285480?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/keynote/id361285480?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/keynote/id361285480?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/keynote/id361285480?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/mental-note-for-ipad-digital/id364091207?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/mental-note-for-ipad-digital/id364091207?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/mental-note-for-ipad-digital/id364091207?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/mental-note-for-ipad-digital/id364091207?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/notepad+-note-taking-drawing/id749132901?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-word/id586447913?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-word/id586447913?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-word/id586447913?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-word/id586447913?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wikipanion/id288349436?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wikipanion/id288349436?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wikipanion/id288349436?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wikipanion/id288349436?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitter/id333903271?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitter/id333903271?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitter/id333903271?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitter/id333903271?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/smart-office-2/id504520620?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/smart-office-2/id504520620?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/smart-office-2/id504520620?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/smart-office-2/id504520620?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/puffin-browser-pro/id406239138?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/puffin-browser-pro/id406239138?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/puffin-browser-pro/id406239138?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/puffin-browser-pro/id406239138?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/prezi-lite-editor/id407759942?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/prezi-lite-editor/id407759942?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/prezi-lite-editor/id407759942?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/prezi-lite-editor/id407759942?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-powerpoint/id586449534?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-powerpoint/id586449534?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-powerpoint/id586449534?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-powerpoint/id586449534?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/notability/id360593530?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/notability/id360593530?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/notability/id360593530?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/notability/id360593530?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/neu.notes+/id433254101?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/neu.notes+/id433254101?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/neu.notes+/id433254101?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/neu.notes+/id433254101?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/kodable/id577673067?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/kodable/id577673067?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/kodable/id577673067?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/kodable/id577673067?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/itunes-u/id490217893?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/itunes-u/id490217893?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/itunes-u/id490217893?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/itunes-u/id490217893?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-app-search-made-just/id284815942?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-app-search-made-just/id284815942?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-app-search-made-just/id284815942?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-app-search-made-just/id284815942?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-excel/id586683407?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-excel/id586683407?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-excel/id586683407?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/microsoft-excel/id586683407?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/evernote/id281796108?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/evernote/id281796108?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/evernote/id281796108?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/evernote/id281796108?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/blogpress/id317799861?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/sonicpics/id345295488?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/voicethread/id465159110?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/voicethread/id465159110?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/voicethread/id465159110?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/voicethread/id465159110?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wordpress/id335703880?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wordpress/id335703880?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wordpress/id335703880?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wordpress/id335703880?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/feeddler-rss-reader-for-ipad/id364873582?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quick-sketch-whiteboard-drawing/id947307115?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quick-sketch-whiteboard-drawing/id947307115?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quick-sketch-whiteboard-drawing/id947307115?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quick-sketch-whiteboard-drawing/id947307115?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/iannotate-pdf/id363998953?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/iannotate-pdf/id363998953?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/iannotate-pdf/id363998953?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/iannotate-pdf/id363998953?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/collabracam-multicam-social/id415466771?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/collabracam-multicam-social/id415466771?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/collabracam-multicam-social/id415466771?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/collabracam-multicam-social/id415466771?mt=8
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=908519492&mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=908519492&mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=908519492&mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=908519492&mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/au/app/touchcast-studio-present-smart/id603258418?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/touchcast-studio-present-smart/id603258418?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/touchcast-studio-present-smart/id603258418?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/touchcast-studio-present-smart/id603258418?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitcasting-live-broadcast/id352756035?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitcasting-live-broadcast/id352756035?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitcasting-live-broadcast/id352756035?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/twitcasting-live-broadcast/id352756035?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/blogpad-pro-for-wordpress/id570981691?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/blogpad-pro-for-wordpress/id570981691?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/blogpad-pro-for-wordpress/id570981691?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/blogpad-pro-for-wordpress/id570981691?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edublogs/id526466328?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edublogs/id526466328?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edublogs/id526466328?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edublogs/id526466328?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pressreader/id313904711?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/pressreader/id313904711?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/pressreader/id313904711?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/pressreader/id313904711?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/question-builder-for-ipad/id364823150?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/question-builder-for-ipad/id364823150?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/question-builder-for-ipad/id364823150?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/question-builder-for-ipad/id364823150?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/super-duper-storymaker/id549220752?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/super-duper-storymaker/id549220752?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/super-duper-storymaker/id549220752?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/super-duper-storymaker/id549220752?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/tools-4-students/id472911218?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/tools-4-students/id472911218?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/tools-4-students/id472911218?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/tools-4-students/id472911218?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/edpuzzle/id919598209?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edpuzzle/id919598209?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edpuzzle/id919598209?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/edpuzzle/id919598209?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/creative-writing-prompts/id627192932?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/creative-writing-prompts/id627192932?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/creative-writing-prompts/id627192932?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/creative-writing-prompts/id627192932?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/paper-by-fiftythree-sketch/id506003812?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/paper-by-fiftythree-sketch/id506003812?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/paper-by-fiftythree-sketch/id506003812?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/paper-by-fiftythree-sketch/id506003812?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/goodreader-pdf-reader-annotator/id777310222?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/goodreader-pdf-reader-annotator/id777310222?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/goodreader-pdf-reader-annotator/id777310222?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/goodreader-pdf-reader-annotator/id777310222?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/epicwin/id372927221?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/epicwin/id372927221?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/epicwin/id372927221?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/epicwin/id372927221?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/list!-lite/id357430287?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/list!-lite/id357430287?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/list!-lite/id357430287?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/list!-lite/id357430287?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/things/id284971781?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/things/id284971781?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/things/id284971781?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/toodledo/id292755387?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/toodledo/id292755387?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/toodledo/id292755387?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/toodledo/id292755387?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/omnifocus-2/id904071710?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/omnifocus-2/id904071710?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/omnifocus-2/id904071710?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/omnifocus-2/id904071710?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/picture-collage-maker-photo/id621181389?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/au/app/picture-collage-maker-photo/id621181389?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/au/app/picture-collage-maker-photo/id621181389?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/au/app/picture-collage-maker-photo/id621181389?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/au/app/scrappad-scrapbook-for-ipad/id353143273?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/scrappad-scrapbook-for-ipad/id353143273?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/scrappad-scrapbook-for-ipad/id353143273?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/scrappad-scrapbook-for-ipad/id353143273?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/au/app/interview-assistant/id475659902?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/interview-assistant/id475659902?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/interview-assistant/id475659902?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/interview-assistant/id475659902?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-calendar/id909319292?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-calendar/id909319292?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-calendar/id909319292?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-calendar/id909319292?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-earth/id293622097?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-earth/id293622097?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-earth/id293622097?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/google-earth/id293622097?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/polaris-office-2016-pdf-ppt/id513188658?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/polaris-office-2016-pdf-ppt/id513188658?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/polaris-office-2016-pdf-ppt/id513188658?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/polaris-office-2016-pdf-ppt/id513188658?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/show-of-hands/id336442597?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/show-of-hands/id336442597?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/show-of-hands/id336442597?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/show-of-hands/id336442597?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/teacher-clicker-socrative/id477620120?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/teacher-clicker-socrative/id477620120?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/teacher-clicker-socrative/id477620120?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/teacher-clicker-socrative/id477620120?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/forge-draw.-sketch.-brainstorm./id1021428095?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/forge-draw.-sketch.-brainstorm./id1021428095?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/forge-draw.-sketch.-brainstorm./id1021428095?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/forge-draw.-sketch.-brainstorm./id1021428095?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/zoho-docs-create-manage-all/id388384804?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/zoho-docs-create-manage-all/id388384804?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/zoho-docs-create-manage-all/id388384804?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/zoho-docs-create-manage-all/id388384804?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/timeline-maker/id527025710?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/au/app/timeline-maker/id527025710?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/au/app/timeline-maker/id527025710?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/au/app/timeline-maker/id527025710?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/au/app/pixel-people/id586616284?mt=8&ign-mpt=uo%3D8
https://itunes.apple.com/au/app/pixel-people/id586616284?mt=8&ign-mpt=uo%3D8
https://itunes.apple.com/au/app/pixel-people/id586616284?mt=8&ign-mpt=uo%3D8
https://itunes.apple.com/au/app/pixel-people/id586616284?mt=8&ign-mpt=uo%3D8
https://itunes.apple.com/au/app/doceri-interactive-whiteboard/id412443803?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/doceri-interactive-whiteboard/id412443803?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/doceri-interactive-whiteboard/id412443803?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/doceri-interactive-whiteboard/id412443803?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/mindmeister-mind-mapping/id381073026?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/mindmeister-mind-mapping/id381073026?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/mindmeister-mind-mapping/id381073026?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/mindmeister-mind-mapping/id381073026?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/intro-to-letters-by-montessorium/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/intro-to-letters-by-montessorium/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/intro-to-letters-by-montessorium/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/intro-to-letters-by-montessorium/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/intro-designer-lite-create/id488748114?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/intro-designer-lite-create/id488748114?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/intro-designer-lite-create/id488748114?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/intro-designer-lite-create/id488748114?mt=8
https://itunes.apple.com/US/app/id408490162?mt=8
https://itunes.apple.com/US/app/id408490162?mt=8
https://itunes.apple.com/US/app/id408490162?mt=8
https://itunes.apple.com/US/app/id408490162?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/recordium-pro-voice-recorder/id637494062?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/recordium-pro-voice-recorder/id637494062?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/recordium-pro-voice-recorder/id637494062?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/recordium-pro-voice-recorder/id637494062?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/aurasma/id432526396?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/aurasma/id432526396?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/aurasma/id432526396?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/aurasma/id432526396?mt=8
https://itunes.apple.com/st/app/categorize-app/id416352275?mt=8
https://itunes.apple.com/st/app/categorize-app/id416352275?mt=8
https://itunes.apple.com/st/app/categorize-app/id416352275?mt=8
https://itunes.apple.com/st/app/categorize-app/id416352275?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/debate-champ./id578870750?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/debate-champ./id578870750?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/debate-champ./id578870750?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/debate-champ./id578870750?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dropvox-record-voice-memos/id416288287?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dropvox-record-voice-memos/id416288287?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dropvox-record-voice-memos/id416288287?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dropvox-record-voice-memos/id416288287?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id962194608?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id962194608?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/kidioms/id475844040?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/kidioms/id475844040?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/kidioms/id475844040?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/kidioms/id475844040?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/phatpad/id406459946?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/phatpad/id406459946?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/phatpad/id406459946?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/phatpad/id406459946?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/photocard-by-bill-atkinson/id333208430?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/photocard-by-bill-atkinson/id333208430?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/photocard-by-bill-atkinson/id333208430?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/photocard-by-bill-atkinson/id333208430?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/plickers/id701184049?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/plickers/id701184049?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/plickers/id701184049?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/plickers/id701184049?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/story-planner-for-writers/id860024390?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/story-planner-for-writers/id860024390?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/story-planner-for-writers/id860024390?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/story-planner-for-writers/id860024390?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/teleprompter-lite-speech-script/id941620509?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/teleprompter-lite-speech-script/id941620509?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/teleprompter-lite-speech-script/id941620509?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/teleprompter-lite-speech-script/id941620509?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/id302880785?mt=8&s=143455
https://itunes.apple.com/ca/app/id302880785?mt=8&s=143455
https://itunes.apple.com/ca/app/id302880785?mt=8&s=143455
https://itunes.apple.com/ca/app/id302880785?mt=8&s=143455
https://itunes.apple.com/au/app/tweetdeck-by-twitter/id485812721?mt=12
https://itunes.apple.com/au/app/tweetdeck-by-twitter/id485812721?mt=12
https://itunes.apple.com/au/app/tweetdeck-by-twitter/id485812721?mt=12
https://itunes.apple.com/ca/app/id342058885?mt=8&s=143455
https://itunes.apple.com/ca/app/id342058885?mt=8&s=143455
https://itunes.apple.com/ca/app/id342058885?mt=8&s=143455
https://itunes.apple.com/ca/app/id342058885?mt=8&s=143455
https://itunes.apple.com/au/app/diptic/id377989827?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/diptic/id377989827?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/diptic/id377989827?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/diptic/id377989827?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/errands-to-do-list/id318095638?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/errands-to-do-list/id318095638?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/errands-to-do-list/id318095638?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/errands-to-do-list/id318095638?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/itranslate-translate-in-90+/id288113403?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/itranslate-translate-in-90+/id288113403?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/itranslate-translate-in-90+/id288113403?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/itranslate-translate-in-90+/id288113403?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/storyrobe/id337670615?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/storyrobe/id337670615?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/storyrobe/id337670615?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/storyrobe/id337670615?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/surveymonkey/id723867634?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/surveymonkey/id723867634?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/surveymonkey/id723867634?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/surveymonkey/id723867634?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wechat/id414478124?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wechat/id414478124?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wechat/id414478124?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/wechat/id414478124?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/youtube-capture/id576941441?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/youtube-capture/id576941441?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/youtube-capture/id576941441?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/youtube-capture/id576941441?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/bloglovin-best-app-to-discover/id421818340?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/bloglovin-best-app-to-discover/id421818340?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/bloglovin-best-app-to-discover/id421818340?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/bloglovin-best-app-to-discover/id421818340?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ebook-magic+-epub-pdf-photo/id424877762?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ebook-magic+-epub-pdf-photo/id424877762?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ebook-magic+-epub-pdf-photo/id424877762?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/ebook-magic+-epub-pdf-photo/id424877762?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quiz-dojo-lite/id680109135?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quiz-dojo-lite/id680109135?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quiz-dojo-lite/id680109135?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quiz-dojo-lite/id680109135?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/filemaker-go-15/id998694623?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/filemaker-go-15/id998694623?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/filemaker-go-15/id998694623?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/filemaker-go-15/id998694623?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/timelapse/id301050966?mt=8
mailto:allan@designingoutcomes.net?subject=Enquiries%20about%20the%20Padagogy%20Wheel
http://www.mmiweb.org.uk/web20/bloomweb20.html
http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html
http://www.edutopia.org/blog/ipad-apps-elementary-blooms-taxomony-diane-darrow
http://www.edutopia.org/blog/ipad-apps-elementary-blooms-taxomony-diane-darrow
http://www.teachthought.com/critical-thinking/blooms-taxonomy/blooms-digital-taxonomy-verbs-21st-century-students/
http://www.teachthought.com/critical-thinking/blooms-taxonomy/blooms-digital-taxonomy-verbs-21st-century-students/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://tinyurl.com/bloomsblog
http://designingoutcomes.com
http://gohigher.org/poster
http://gohigher.org/
http://bit.ly/PWUKRV5


СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Cвітлана Толочко, 
кафедра управління  

професійною освітою, НАУ 



План 

1. Специфічні технології в освітньо-науковій діяльності викладачів-
представників сучасних моделей педагогічної професії в післядипломній 
педагогічній освіті. 

2. Освітні технології: дефінітивний аналіз поняття. 

3. Технології тьюторингу. 
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 У науковій літературі дослідники намагаються визначити відмінність 
поширених у європейському освітньому просторі синонімічних понять для 
позначення професіонала, відповідального за академічну успішність 
студентів, розвиток їхніх особистісних якостей – «коуч», «ментор», «тьютор», 
«едвайзер», «фасилітатор» – та доходять висновку, що теоретично їх важко 
розмежувати, інколи одне поняття визначається через інше. Їх уживання є 
суто специфічним і залежить від конкретного культурного та професійного 
контексту, а також різноманітності педагогічних функцій, які співвідносяться 
з різними формами супроводу впродовж життя. Однак, усі ці поняття 
пов’язані із супроводом, керівництвом, гнучким спрямуванням особи за 
обраною нею освітньою траєкторією, що є сутністю гуманістичного підходу в 
педагогіці 

 

 

 

 

1. Специфічні технології в освітньо-науковій діяльності 
викладачів-представників сучасних моделей педагогічної 

професії в післядипломній педагогічній освіті 



 У сучасному освітньому середовищі вже відомі такі професії, як 
експерт у галузі освіти, освітолог, едукатор, фахівець з освітнього 
менеджменту, медіатор, фахівець із педагогічного дизайну, фахівець із 
психології освіти дорослих, міжнародний експерт з освітніх питань тощо.  

 Т. Дороніна доповнює даний перелік педагогічних спеціальностей 
новими, пов’язаними з інтенсивним розвитком та поширенням 
комп’ютерних технологій, а саме: куратор онлайн-платформи; інструктор 
із інтернет-серфінгу; міждисциплінарний тьютор; брейн-тренер; 
лайфстайл-тренер; технік освітніх завдань; ігротехнік/ігромайстер; 
електронний асистент; розробник освітніх технологій тощо. 

 

 

 

1. Специфічні технології в освітньо-науковій діяльності 
викладачів-представників сучасних моделей педагогічної 

професії в післядипломній педагогічній освіті 



 У «Тлумачному словнику сучасної української мови» технологія 
трактується як сукупність знань, відомостей про послідовність окремих 
виробничих операцій у процесі виробництва чогось; навчальний предмет, 
що викладає ці знання, відомості; сукупність способів обробки або 
переробки матеріалів, виготовлення виробів, проведення різних операцій. 

  

Освітні технології включають:  

 педагогічні (навчальні технології, виховні технології та технології 
управління),  

 соціально-виховні, 

 інформаційно-комунікаційні.  

  

 

 

2. Освітні технології: дефінітивний аналіз поняття 



 Нині  існує більше 300 визначень поняття «освітні (педагогічні) 
технології». Виокремлено декілька підходів щодо тлумачення цих термінів: 

1) освітня технологія як новітній засіб навчання; 

2) освітня технологія як відкрита педагогічна система; 

3) освітня технологія як сукупність дій (система дій) чи діяльність; 

4) освітня технологія як проект (модель) навчально-виховного процесу; 

 5) освітня технологія як галузь науки або педагогічного знання чи наука. 

 Необхідно акцентувати увагу на тому, що підходи до визначення 
понять «освітня технологія», «педагогічна технологія», «навчальна 
технологія», «виховна технологія» тощо є тотожними. Вони відрізняються 
лише галуззю застосування: освітні технології реалізуються в освітній сфері, 
навчальні технології – в освітньому процесі, виховні – у галузі виховання, 
технології управління – в управлінській діяльності. 

 

 

2. Освітні технології: дефінітивний аналіз поняття 



 В ієрархії понять особливе місце відводиться інформаційним 
технологіям, які є свого роду наскрізними, тобто перетинають усі інші групи 
технологій, використовуються як у навчально- виховних, так і в 
управлінських процесах та технологіях (рис. 1). 

 

 

 

 

 

2. Освітні технології: дефінітивний аналіз поняття 

Рис. 1. Ієрархія та взаємозв’язки понять 
«технологія» в педагогіці 



     Моделі тьюторства  
1. Ротаційні моделі: 
• Ротація за станціями. 
• Ротація за лабораторіями. 
• «Перевернутий» клас (рис. 3.1). 
• Індивідуальна ротація. 
 

 

 

 

 

3. Технології тьюторингу 



     Моделі тьюторства  
2. Гнучка модель  
 

 

 

 

 

 

3. Модель самостійного змішування (A La Carte Model) 

3. Технології тьюторингу 



     Моделі тьюторства  
4. Модель збагаченого віртуального навчання  

 

 

 

 

 

 
Тьюторські технології ґрунтуються на суб’єкт-суб’єктному, компетентнісному, діяльнісному, 
гуманістичному підходах і засновані на взаємодії досвідченого й недосвідченого 
(малодосвідченого), на діалозі.  До тьюторських технологій належать:  

– технологія індивідуальних і групових консультацій; 

– технологія формулювання запитання, яке мало б проблемний характер; 

– технологія активного слухання; 

– проектно-дослідницька технологія; 

– інтерактивна технологія; 

– кейс-технологія (вирішення конкретних ситуацій); 

– технологія «портфоліо»; 

– інформаційна технологія. 

3. Технології тьюторингу 



Педагогічний коучинг спирається на загальновідомі методи освіти дорослих: 

(спостереження, опитування, бесіда, тестування, моделювання тощо), метатехнології 
(інтерактивні, практико-зорієнтовані, тренінґові, адаптивні, акмеологічні, 
компетентнісно-зорієнтовані, ігротехнології), також має власні стандартизовані та 
апробовані процедури, моделі і технології самоактуалізації (SMATR, GROW, 
самокоучинг). Розглянемо їх детальніше.  

 

Технологія коучингу SMART/SMARTER (від англ. smart – розумний) – це 

мнемонічна абревіатура, яка використовується в проектному менеджменті та 
управлінні для визначення цілей і постановки завдань. У практиці управління існують 
так звані SMART-критерії, які повинні відповідати меті. Це абревіатура, утворена 
першими літерами англійських слів: конкретний (specific); вимірний (measurable); 
досяжний (attainable); значущий (relevant); який співвідноситься з конкретним терміном 
(time-bounded). Правильна постановка мети означає, що вона є конкретною, досяжною, 
значущою і співвідноситься з визначеним терміном.  

 

4. Технології педагогічного коучингу. 



Педагогічний коучинг  
Технологія коучингу «GROW» (від англ. grow – зростання) – полягає в певній 

послідовності (технології) постановки ефективних питань. Для запам’ятовування 
технології GROW використовується мнемонічне правило:  

Gool – постановка мети (У якому напрямі ми хочемо працювати? Чого ми хочемо? Яка наша довгострокова 
мета? Чи ми цього хочемо? Що б ви вирішили змінити після закінчення нашої розмови? Якого результату ви 
чекаєте від нашої бесіди? Чи зможемо ми досягти цього результату за відведений нам час? Назвіть 
найкорисніший результат);  
 Reality – аналіз реальності (У якій ситуації ми зараз знаходимося? У якому стані ви перебуваєте в даний 
момент? Якими ресурсами ми володіємо? Чого ми боїмося? Які причини змушують відчувати себе так? Хто 
причетний до цих подій? Що зроблено на даний момент з цього? Які наслідки мали ці дії? Що станеться, якщо ми 
досягнемо бажаного? Хто ще може вплинути на ситуацію?);  
 Options – розробка варіантів дій (Що може допомогти нам у вирішенні питання? Яким методом ми будемо 
діяти? Що ще ми можемо зробити? Яке рішення задачі вам найбільш приємне? Які дії ви зможете здійснити, щоб 
виправити ситуацію? Які у вас є ще альтернативи цьому вибору? Чи були вирішені ці проблеми в минулому 
успішно? Яке рішення, на вашу думку, запропонувала б авторитетна для вас людина? Чи хочете ви почути мою 
думку з цього приводу? Яких варіантів дотримуєтеся ви? Назвіть переваги і недоліки, які приховані при 
неглибокому обговоренні? Які з рішень цікаві вам?);  
 Will – сфокусування уваги на волі для досягнення мети, реалізації запланованої дії (Що ми вибираємо для 
досягнення мети? Чи працюють вибрані варіанти? Що допоможе досягти мети? Чи сильний у нас мотив? Яка 
самоорганізація і чи правильно ми управляємо часом для досягнення мети? Якою буде перший крок для 
здійснення обраного варіанту? Назвіть наступні ваші дії? Які складнощі можуть вам перешкодити? Якими 
способами ви будете досягати мети? У якій підтримці ви ще маєте потребу? Хто може її здійснити? Як і коли ви 
зможете отримати цю підтримку).  

4. Технології педагогічного коучингу. 



 
Науковці та фасилітатори-практики виділяють низку підходів і 

методів, які використовуються в процесі фасилітації: 
– класичний метод «мозковий штурм»; 
– «Самоанське коло»; 
– «Світове кафе» (World Cafe) та «Грейп- коктейль»; 
– Fishbone (діаграма Ісікава); 
– «Open Space» (Відкритий світ),  
– метод Дельфі,  
– стратегія Уолта Діснея,  
– метод шести капеюхів мислення («Six Thinking Hats»); 
– метод «П’ять "чому"?»;  
– технологія «ідея-лог»;  
– «SCAMPER»; 
– «форсайт». 
 

5. Техніки, підходи й методи навчання у фасилітації 



Класичний метод  «мозковий штурм» – метод групового розв'язання творчих 

проблем або метод комунікативної атаки (А. Осборн, СІЛА, 1937), суть якого полягає в 
генерації ідей групою фахівців з актуального для організації питання. Деякі дослідники 
цей метод визначають як «банк ідей».  
 
 

5. Техніки, підходи й методи навчання у фасилітації 

Метод мозкового штурму можна подати за моделлю 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Рис. Модель класичного мозкового штурму 
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Самоанське коло – це ефективний метод групової роботи. Він дає можливість 

великій групі людей обговорити протиріччя, не розколюючи їх на ворогуючі табори.  Це 
«відкритий акваріум», де діє заборона на будь-які комунікації, крім спілкування між 
людьми, які сидять у колі. Люди, що хочуть висловитися, роблять це тільки з одного 
встановленого фасилітатором місця. Особливо активно застосовується групами, у яких 
немає лідера.  
 

5. Техніки, підходи й методи навчання у фасилітації 



 Світове кафе («The World Cafe») та  «Грейп-коктейль» – методи, що 

дозволяють організувати неформальне жваве обговорення для створення спільного 
бачення вирішення проблемних питань, розвитку організації, компанії, усієї індустрії. 
Авторами даного методу є Д. Айзекс і Х. Браун. Головними умовами даного виду 
фасилітації є  збір інформації від учасників, їх судження стосовно даної теми; гравці 
повинні «увійти в роль»; фасилітатору необхідно створити відповідну атмосферу, яка 
сприятиме творчому зростанню й розвиткові учасників. 
Метод дозволяє залучити в розмову кожного учасника, за умови дотримання 
відкритості, невимушеності і психологічної безпеки, коли можна говорити на рівних. 
 

5. Техніки, підходи й методи навчання у фасилітації 



Метод «Fishbone» («Риб’ячий скелет») (рис. 2.3.4) називають ще Діаграмою 

Ісікави, на честь одного з найвідоміших японських теоретиків менеджменту професора 
Каору Ісікави. Це графічний спосіб дослідження найістотніших причинно-наслідкових 
взаємозв’язків між чинниками й наслідками в досліджуваній ситуації або проблемі. 
Діаграма риб’ячих кісток визначає багато можливих причин ефекту або проблеми. Цей 
метод може бути використаний для побудови сеансу мозкового штурму, оскільки 
негайно перетворює ідеї в корисні категорії. 

5. Техніки, підходи й методи навчання у фасилітації 



«Open Space» (Відкритий світ), «Open Space Technology» (OST) – 

технології відкритого простору (розроблена в середині 80-х рр. американським 
консультантом з організаційного розвитку  Х. Оуеном. Дана технологія передбачає 
плідну й ефективну взаємодію, посилення й удосконалення того, що вже існує: 
планування і дія, участь і реалізація  планів.  

5. Техніки, підходи й методи навчання у фасилітації 



Метод Дельфі  розроблявся в 50-60-і роки XX століття в США. Основним його 

завданням було прогнозування впливу наукових розробок майбутнього на методи 
ведення військових дій. Розроблявся метод американським стратегічним 
дослідницьким центром «RAND», а його авторами прийнято вважати О. Хелмера,  
Н. Нероби і Н. Решер. До речі кажучи, назва походить від імені Дельфійського Оракула. 

5. Техніки, підходи й методи навчання у фасилітації 



Метод шести капеюхів («Six Thinking Hats») – один із найбільш дієвих 

прийомів в організації мислення, запропонований англійським письменником,  
психологом і фахівцем у сфері творчого мислення  Е. де Боно. Метод дозволяє 
розвинути гнучкість розуму, креативність, слугує ефективним засобом подолання 
творчої кризи, сприяє правильному прийняттю рішень і більш точному співвіднесенню 
свого образу мислення з поставленими цілями й завданнями. 

5. Техніки, підходи й методи навчання у фасилітації 



Метод «П’ять "чому"?»  є ефективним інструментом для аналізу проблем і 

з'ясування першопричин.  Метод розробив у 40-х роках XX ст. керівник компанії Тоуоtа 
Сакіші Тойода. Завдання фасилітатора – ставити запитання «Чому виникла така 
ситуація?» доти, поки не дізнаєтеся суті. Його доцільно застосовувати,  коли справжня 
причина проблеми є незрозумілою, а для її вирішення недостатньо ресурсів детального 
дослідження й статистичного аналізу.  

5. Техніки, підходи й методи навчання у фасилітації 



Науковці виділяють низку технік, які використовуються в 
викладачі-тренери: 
– міні-лекції, лекції-презентації, колективні презентації; 
– аналіз ситуаційних вправ, критичних випадків; 
– рольова, ділова гра; 
– стратегія «рольового занурення»; 
– використання тренінгових вправ на згуртованість : 
 1. Зв’язування групи.  
 2. Повторення рухів.  
 3. Атоми і молекули.  
 4. Скелелаз.  
 5. Друкарська машинка.  
 6. Відзеркалювання.   
 7. Подібність і відмінність. 

6. Техніки та форми навчання у тренінгу 



Основною моделлю навчання наставника (ментора) є модель 
«Розкажи – Покажи – Зроби» (Tell – Show – Do). Технологія навчання така: 

1. Наставник формулює мету навчання, обговорює, що нового 

співробітник повинен уміти після закінчення навчання. 

2. Розкажи (Tell) – а) ментор пояснює завдання, попередньо розбивши 
його на кроки; б) наставник (ментор) ставить запитання співробітникові, щоб 
упевнитися, чи той зрозумів завдання, а співробітник своїми словами 
переказує зміст завдання. 

3. Покажи (Show) – а) наставник демонструє, як треба виконувати 
завдання, коментуючи кожен крок; б) після закінчення – запитує, чи все було 
зрозуміло. 

4. Зроби (Do) – а) співробітник самостійно виконує завдання. Наставник 

може попросити його зробити той чи інший крок знову, якщо він не 
задоволений якістю виконаної роботи; б) після закінчення наставник 
налагоджує зворотний зв’язок і домовляється з підопічним, за якими 
критеріями будуть оцінені отримані навички 

7. Технології наставництва. 



Дослідження 1995 року, що стосувалося вживаних у бізнесі технік 

менторства, виявило п’ять найбільш загальних: 

– супровід: ментор дбайливо й сумлінно виконує навчальні задачі 

разом із тим, хто навчається; 

– сівба: техніка, що застосовується для підготовки учня до змін. Сказане 
ментором може бути незрозумілим із першого погляду, проте розкриває своє 
значення і цінність, коли ситуація вимагатиме певного знання чи вміння; 

– каталізація: у моменти, коли зміни досягають критичного рівня, 

навчання може поглибитися. Ментор здатний занурити учня просто у вир змін, 
провокуючи новий спосіб мислення, зміни в ідентичності та/або перебудову 
життєвих цінностей; 

– демонстрація: спосіб пояснення незрозумілого власним прикладом, 

показом своїх умінь. Ментор показує те, про що говорить, демонструє власною 
поведінкою; 

– збір урожаю: застосовується для зауваження, усвідомлення 

досягнень, підбиття підсумків. У цьому випадку ментор ставить запитання: 
«Чому ти навчився?», «Наскільки корисним це є?» 

7. Технології наставництва. 



Різні техніки можуть бути використані залежно від 
ситуації, типу мислення ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ.  

Витоки сучасних технік можна простежити в античних 
системах педагогіки, від Сократового методу збору 

врожаю до методу супроводу в навчанні, який 
застосовували мандрівні будівничі протягом 

Середньовіччя  



– Розробка «Тьюторський супровід у системі змішаного навчання». 
– Підготовка до участі в дискусії «Чи є місце коучингу в освіті України?»; 

«Чи потрібне запровадження коучингу в управління персоналом в освіті ?» 
– Підготовка  мультимедійної презентації «Світові школи фасилітації: 

основні світові підходи до групової роботи», скориставшись матеріалим 
публікації Schwarz R. The Skilled Facilitator: A Comprehensive Resource for 
Consultants, Facilitators, Managers, Trainers and Coaches. San Francisco: Jossey-
Bass, 2002. 

– Створення моделі «ефективного педагога» із застосуванням методики 
фасилітації, скориставшись підходом Томаса Гордона, котрий уводить дане 
поняття «ефективний учитель» (сенс – у факті прийняття педагогом змін у собі, 
учнях та ситуації, що зменшує зону проблемності у їхніх узаєминах). 

– Підготовка до участі в дискусії «Чи потрібен едвайзер у ЗВО України?» 
– Розробка методичних рекомендацій «Розвиток  конструктивних 

життєвих навичок та стратегій поведінки під час проведення тренінгу». 
– Розробка тренінгу на тему:  «Тренінг розвитку особистісної готовності 

студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень». 
– Підтвердження або стпростування тези: «Тренінг – це гра в життя, під 

час якої вирішуються реальні життєві проблеми». 

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 



Відокремлений структурний підрозділ 

«Ніжинський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів 

і природокористування України» 

НАВИЧКИ МАЙБУТНЬОГО:  

сучасні підходи до формування   

SOFT SKILLS та HARD SKILLS 

заступник директора з навчально-

виховної роботи   

 

Шеїн Тетяна  





Донедавна головним критерієм, на який компанії 

звертали увагу під час пошуку співробітників, була 

наявність диплому, що свідчив про вузьку професійну 

спеціалізацію.  

Усе інше вважалося позитивним, але не обов’язковим 

доповненням. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. 



Зараз існує дуже багато курсів, на яких можна отримати 

той багаж знань, який вивчається в університеті 5 років. 

Багато людей цим користуються. Особи, в яких не було 

коштів на вищу освіту, за рахунок курсів отримують роботу.  

 

Отримати освіту - не означає отримати знання. 



Останнім часом зарубіжні дослідники питань 

професійної успішності, характеризуючи професійно 

важливі якості фахівців, використовують такі терміни, як 

«hard skills» («жорсткі» навички) і «soft skills» («м’які» 

навички).  

Hard skills - професійні навички, яким можна навчити і які 
можна виміряти. Для навчання hard skills необхідно засвоїти 
знання та інструкції, якість навчання можна перевірити за 
допомогою іспиту.  

Прикладами hard skills можуть бути: набір тексту на 
комп'ютері, водіння автомобіля, знання іноземної мови, 
використання комп'ютерних програм  тощо. 

Soft skills - універсальні компетенції, які набагато важче 
виміряти кількісними показниками. Іноді їх називають особистими 
якостями, тому що вони залежать від характеру людини і 
купуються з особистим досвідом.  

Прикладами soft skills можуть бути такі соціальні, 
інтелектуальні та вольові компетенції, як комунікабельність, 
вміння працювати в команді, креативність, пунктуальність, 
врівноваженість. 



Роботодавцям потрібні різнопланові фахівці, 

здатні креативно мислити й управляти часом, керувати проєктами,  
з навичками комунікації, командоутворення, володіння 
інструментами розробки сайтів, комп’ютерної графіки й 
відеомонтажу.  

 

Чим вища посада, тим більші вимоги 
 

 сучасні бізнес-лідери оцінюють такі навички вище, ніж 
академічні кваліфікації кандидатів на працевлаштування; 

 службовці, які не вміють пристосовуватися до екстремальних 
умов, уже нікому не потрібні. 

Hard skills or Soft skills 



У період турбулентності роботодавці потребують 

працівників, які не бояться змін,  

не розгублюються перед невідомістю та 

пропонують креативні ідеї у звичних процесах.  



Когнітивна гнучкість 

 

 адаптивність та креативність - вміння швидко пристосуватися 

до змін у навколишньому світі та здатність бути креативним 

попри будь-що.  

 

Вважається, що людина з розвиненою когнітивною 

гнучкістю відчуває приплив енергії від кардинальних змін.  



 

Цій навичці прогнозували майбутнє ще задовго до 

пандемії, карантин лише прискорив процес збільшення 

попиту на працівників, що володіють емоційним 

інтелектом.  



Міждисциплінарність 

 

У кризові періоди як ніколи стають потрібні фахівці, які 

експертні не лише у своїй вузькій галузі.  

 

Роботодавці вважають, що такі співробітники мають більше 

знань, гнучких навичок та можуть повністю зануритися у 

робочий процес зі суміжної спеціальності. 



  Універсальні вміння –  

універсальна норма 

 

У країнах Європейського Союзу поняття м’яких навичок (soft skills) 
протиставляється жорстким – спеціальним вузькопрофесійним навичкам  
(hard skills). 



   



 
 

Оскільки саме універсальні компетенції є найголовнішим козирем 
сучасного фахівця, компанії не можуть дійти згоди та визначити 

найважливіші з них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компанія Microsoft провела дослідження, де на вершині списку для 

ТОП-60 найоплачуваніших професій опинились ораторські та 
комунікативні здібності, володіння офісними програмами, 
створення презентацій, менеджмент проєктів і високий рівень 
самоорганізації. 



   

Forbes вважає найголовнішими комунікативну компетентність, креативність, 
написання якісних текстів, досвід роботи у команді, базові комп’ютерні знання та 
готовність робити звичні речі в новий спосіб. 

 
Німецька хвиля відзначає комунікативні та управлінські таланти: 

ораторське мистецтво, вміння переконувати, лідирувати, управляти, робити 
презентації, знаходити підхід до людей і вирішувати конфліктні ситуації. 

 
Британська платформа інтернет-
навчання SkillsYouNeed виділяє 
персональні навички (тайм-менеджмент, 
саморозвиток, управління емоціями та 
навіть організацію харчування, догляду 
за тілом, спортивних 
тренувань, ефективного сну), 
інтерперсональні (комунікація, робота у 
команді, ведення переговорів, конфлікт-
менеджмент), лідерські здібності, 
проведення презентацій, а також 
письменницьку майстерність і базові 
математичні знання. 



   

Оволодіти hard skills можна в різних закладах освіти (школи, 
університети, додаткові курси). Зазвичай для них виділяються певні 
рівні складності, за якими можна поступово підніматися, як по сходах  
 

(наприклад, володіння англійською мовою ділиться на рівні, щоб 
отримати новий рівень, необхідно скласти іспит).  
 

На відміну від hard skills, для освоєння soft skills не існує легких 
покрокових інструкцій: людина або має будь-яку якість від народження 
(наприклад, дружелюбність, спокійний характер), або набуває його з 
досвідом, шляхом проб і помилок (наприклад, вміння працювати в 
команді, лідерські якості).  

Soft skills освоюються повільніше, ніж hard skills. 

Для hard skills існують підтверджуючі сертифікати та дипломи про те, 
що співробітник має необхідні професійні навички.  
 
Soft skills не мають сертифікації і довести їх наявність набагато важче.  



   

Час та гроші, витрачені на здобуття 

універсальних компетенцій,  

окупляться не лише під час пошуку 

роботи, а й у щоденному житті.  

Успіхів! 



   

Варто визнати, що soft skills –  
це компетенції майбутнього.  

 
З двох фахівців більш успішним 

стане той, хто буде розвивати 
саме свої соціальні компетенції. 



Характеризуючи шляхи формування «soft skills», можна 
зазначити, що передусім, це може відбуватись за активної участі 
студента в різних гуртках, громадських об’єднаннях, наукових 
товариствах, студентському самоврядуванні тощо.  

Така діяльність у різних студентських, молодіжних ініціативах 
допомагає вдосконалювати комунікативні навички та брати на 
себе відповідальність за рішення. 

 
Ефективним засобом формування «soft skills» у студентів 

закладів фахової передвищої освіти можуть бути також тренінгові 
програми, спрямовані на розвиток комунікативних навичок.  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

ГОТОВА ВІДПОВІСТИ НА ВАШІ 

ЗАПИТАННЯ 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Ніжинський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів 

і природокористування України» 



Підготувала: 

к.т.н. Кресан Т.А. 

 

 
 
 
 

Дистанційне 
навчання: 

психологічна 
комфортність 



«Не можна говорити про те, що 
вивчається, окремо від того, як 
це вивчається, так ніби різний 
досвід переживань призводить до 
одного й того ж розуміння»  

(Savery & Duffy, 1995). 



План: 

Психологічна комфортність 4 

Мета дистанційного навчання 1 

Ефективність навчання 2 

Дистанційне навчання 3 

Висновки 5 



Мета дистанційного навчання 

так само, як і традиційного навчання, є 
досягнення цілей навчання, як найближчих, 
так і віддалених. 
 
До найближчих цілей навчання належить 
засвоєння студентом конкретного способу дій у 
процесі розв’язання задачі певного типу, що 
передбачає також засвоєння певних 
декларативних і процедурних знань.  
 
Віддаленими цілями навчання вважається 
досягнення змін в структурі особистості 
студента, зокрема, в когнітивній і особистісній 
сферах 



Ефективність навчання 

 
Одним з чинників, важливих для 
забезпечення ефективності навчання, є 
організація діалогової взаємодії між 
суб’єктом навчальної діяльності 
(педагогом) і суб’єктом учіннєвої 
діяльності ( студентом) 



Особливості діалогової взаємодії в 
ситуації навчання: 

• дидактичне спрямування, 
•  асиметрія на користь викладача (домінування),  
• розвивальний характер,  
• надлишковість інформації. 



Дистанційне навчання 
- це одна із форм організації 
навчального процесу, при якому усі 
або частина занять здійснюється з 
використанням сучасних 
інформаційних і телекомунікаційних 
технологій при територіальній 
віддаленості викладача й студентів. 



У ситуації дистанційного навчання, 
порівняно з традиційним аудиторним 
навчанням, існує своя специфіка, 
пов’язана з тим, що процес навчання є 
технічно опосередкованим 



Переваги дистанційного навчання: 

• Оперативні 
• Інформаційні 
• Ергономічні 
• Педагогічні (навчання стає  
   більш вмотивованим) 
• Психологічні (створення більш комфортних, 

порівняно з традиційними, емоційно-
психологічних умов для самовираження 
студента, зняття психологічних бар’єрів і 
проблем, усунення помилок усного спілкування) 
 



 Недоліки дистанційного навчання: 

• Технічне забезпечення... 
•  Низька якість інтернет-зв'язку... 
•  Недотримання санітарних 
     норми  
• Обсяги та терміни здачі домаш- 
    ніх  завдань… 
•  Психоемоційний стан студентів та викладачів.. 



Психологічна комфортність 
- задоволення базових психологічних 
потреб.  
 

 

 

 

 

Можна розглядати психологічну комфортність як 
внутрішній (по відношенню до структури особистості 

індивіда) чинник ефективності діяльності в цілому і 
навчальної діяльності зокрема, який в ситуації 
навчання стосується насамперед організації діалогової 
взаємодії. 



Результати дослідження, проведеного в 
Британському відкритому університеті, свідчать, що 
студенти мають такі вимоги до спілкування з 
викладачами під час дистанційного навчання 
(Distance Education…):  

• ввічливе звернення та повага; 
•  об’єктивна система оцінок;  
• пояснення та обґрунтування виставлених 
оцінок;  

• розуміння значення оцінок та того, чи є 
прогрес, навіть якщо оцінки не змінюються;  

• симпатія, підтримка, дружнє ставлення, 
розуміння, що викладач на боці студента;  



• відсутність навіть натяку на грубість та 
зверхність;  

• підтримка зі збереженням об’єктивності;  
• змістовні та доброзичливі коментарі;  
• наявність конструктивних порад (що і як 

саме робити, прямі посилання на матеріал 
курсів, вказівки, де саме в курсі 
знаходиться матеріал); 

• наявність стимулів до подальшого 
просування;  

• швидкий зворотний зв’язок 



Психологічна комфортність, окрім мотивування 
студентів до навчальної діяльності, сприяє 
сприйняттю, розумінню і засвоєнню нового знання.  
З точки зору концепції розвивального навчання, 
засвоєння нового знання означає не 
запам’ятовування певної інформації, а узгодження 
між собою нового знання і того, що вже існує в 
когнітивній структурі індивіда, корекція ментальних 
моделей індивіда шляхом «вбудовування» нового 
знання в наявну систему поглядів на світ 



Висновки: 
• Дуже важливою є чітка та зрозуміла 

комунікація. В навчальному курсі від початку 
мають бути чітко обумовлені правила і вимоги 
щодо роботи в системі і взаємодії між 
учасниками курсу. Кожен має чітко розуміти 
свої обов’язки та обов’язки інших учасників 
системи ДН. Студенти мають знати, чого від 
них очікують у кожному випадку.  

• Організація навчального середовища має також 
підтримувати інтерес студента, тобто важливо 
створити такі елементи, які привертають увагу 
й утримують студента при роботі.  



Список використаних джерел: 

• Дистанційне навчання: психологічні засади : 
монографія / [М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, 
М.І. Жалдак та ін.] ; за ред. М.Л. Смульсон. — 
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 240 с. 

• Інтернет ресурс 



Дякую  
за увагу! 



СТВОРЕННЯ МЕТОДИЧНИХ 
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https://sites.google.com/view/ofz-metodychka/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=1


ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ! 



































      Інтерактивне навчання - це 
навчання, яке відбувається за умови 
постійної, активної взаємодії усіх 
учасників навчального процесу. 
Інтерактивні методи навчання є 
актуальним способом роботи 
викладача. 

 



 Сутність інтерактивного 
навчання полягає в тому, 
що навчальний процес 
відбувається за умови 
постійної, активної 
взаємодії всіх студентів, де і 
студент і викладач є 
рівноправними, 
рівнозначними суб’єктами 
навчання. 
 



Інтерактивні технології дозволяють 
забезпечити глибину вивчення змісту. 
Студенти освоюють усі рівні пізнання 

(знання, розуміння, аналіз, синтез, 
оцінка). 

викладач отримує можливість 
диференційованого підходу до 

студентів із спеціальними 
потребами – особистісними та 

інтелектуальними. 

змінюється роль студентів: вони 
приймають важливі рішення 

щодо процесу навчання. 

основним джерелом  
мотивації навчання стає 
інтерес самого студента. 

значно підвищується роль особистості 
педагога: він менше часу витрачає на 
вирішення проблеми з дисципліною, 
викладач сильніше розкривається 

перед студентами як лідер, організатор. 

Студенти, які отримують власний 
досвід викладання, з нової точки 

зору дивляться на навчально-
виховний процес, на роль 

викладача і студента в ньому. 

 Основні переваги інтерактивних 
технологій  навчання: 



 Інтерактивні технології 
   це організація засвоєння знань і 

формування певних вмінь та навичок 
через сукупність особливим способом 

організованих навчально–пізнавальних 
дій, що полягають в активній взаємодії 

студентів між собою та побудові 
міжособистісного спілкування з метою 
досягнення запланованого результату.  



ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ 

Високий рівень  
засвоєння знань 

Можливість  
проконтролювати  

рівень засвоєння  
знань студентів 

Викладач має  
  змогу розкритись 
  як організатор,  
  консультант 

Партнерство між  
  викладачем і студентами 
  та в студентському  
  колективі 

 Студент і викладач рівноправні  
  суб’єкти навчання  

Розширюються пізнавальні 
  можливості студентів 

Заохочуйте  бажання 
студентів 

 до оновлення,  
якщо ви хочете 
 виховати в них 

 риси  
нової людини 

 



 Пасивна модель навчання 
 

 

 

 

 

 

            

 

                      

         модель  “Монолог”                    

  Активна модель 
навчання 
 
 

 

 

 

 

                                 

 

           

модель  “Діалог”                    





 
це специфічна форма організації 
пізнавальної діяльності студентів  

 

 

 

 

мета 
Створення комфортних умов 

навчання 

Відчуття студентом своєї 
успішності, інтелектуальної 

досконалості 

Побудова продуктивного 
освітнього процесу 



Структура заняття із застосуванням 
інтерактивних технологій 

 
 

  Сфокусувати увагу 
студентів на 
проблемі та 

викликати інтерес 
до обговорюваної 

теми 

Забезпечити 
розуміння 

студентами змісту 
їхньої діяльності, 
тобто того, чого 

вони повинні 
досягти на занятті, 
чого від них чекає 

викладач 

Дати студентам 
достатньо 

інформації для 
того, щоб на її 

основі вони могли 
виконати 
практичні 

завдання за 
мінімально 

короткий час 

Оголошення теми 
 та очікуваних 

навчальних результатів 

Надання необхідної 
 інформації Мотивація 



ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

1 Студентів 
повинно  
бути не  

більше 30 осіб 

6 5 
4 

3 2 
До роботи мають  
бути залучені всі 
студенти 

Студенти повинні 
 самостійно розробляти і 
 виконувати правила  
роботи в малих групах 

Активна участь 
 у роботі має 
 заохочуватися 

Студенти повинні 
бути  

підготовлені до  
роботи в малих групах 

Спільне вирішення 
проблеми  

на основі аналізу обставин 
та відповідної ситуації 



Інтерактивна модель навчання 

Модель «Полілог» 



Класифікація інтерактивних технологій 

Мистецтво навчання не потребує нічого іншого,ніж умілий 
розподіл часу, предметів і методу. 

  Я.А. Коменський 

Технологія 
колективно-

групового 
навчання 

Технології 
ситуативного 

навчання 

Технології 
опрацювання 
дискусійних 

питань 

Технологія 
кооперативного 

навчання 



Організація навчального 
співробітництва 

•Метод  “Прес” 
•“Займи позицію” 
•“Дерево вражень” 
•“Неперервна 
шкала думок” 

Дискусійне 
 навчання 

Колективно – 
групове навчання 

Ситуативне 
моделювання  

Кооперативне  
навчання 

•Обговорення проблеми в 
загальному колі 
•“Мікрофон” 
•“Мозковий штурм” 
•“Навчаючись-навчаю сам” 

•Робота в парах 
•“Карусель” 
•Два-чотири-всі разом 
•Ротаційні “трійки” 
•“Акваріум” 
•Робота в малих групах 
 
 

•Рольові ігри 
•Імітаційні ігри 
•Спрощене 
судове слухання 



Структура заняття із застосуванням 
інтерактивних технологій 

1 

• Мотивація 
• сфокусувати увагу студентів на проблемі та викликати інтерес до 

обговорюваної теми; 

2 

• Оголошення теми та очікуваних результатів 
• забезпечити розуміння студентами змісту їхньої діяльності під час 

заняття; 
 

3 
• Надання необхідної інформації 
• дати інформацію для опрацювання за мінімальний час; 

4 

• Інтерактивні вправи – центральна частина заняття 
• практичне засвоєння навчального матеріалу, досягнення поставленої 

мети; 

5 

• Рефлексія – підбиття підсумків, оцінювання результатів заняття 
• усвідомлення отриманих результатів, пошук проблеми, планування 

перспективи та корекції. 





•           “ Добрий викладач, як гарний 
артист - спочатку захоплює аудиторію, 
а потім викладає дисципліну “  

                                                                 Джон Кларк  

         

 

         Тож велику увагу приділяю початковому  

етапу заняття, бо він має створити атмосферу  

довіри та доброзичливості, зацікавити та  

налаштувати студентів на  роботу. 



Початковий 
етап 

заняття 

Традиційне 
вітання 

Дидактичні сугестії 
(легенди, притчі 

поезії) 
Малюнкове 

вітання 

Афірмації Візуалізація  

Рефреймінг 
Музичне 
вітання 

•Психологічна 
настанова 

Мінітренінг  

Формула 
заняття 

Мініінтерв’ю  



Аутотренінг. 
 - Скажіть, чи може листя існувати без  
стовбура, а стовбур - без листя? Уявіть, що  
ви листя, а я - стовбур.   
      Отже, я без вас не можу існувати, а ви без 
мене не опануєте тему. Тож ми повинні  
працювати у творчому тандемі.  
       Примітка. На дошці  вивішується смайл                              
“ Радість ”  із побажаннями гарного настрою. 
 
  

 



              “ Афірмації “ –  

     Короткі позитивні висловлювання  (фрази), які при  

багаторазовому повторенні  закріплюють необхідний  

образ або певну установку в  підсвідомості людини.    

Завдання:  створення позитивного настрою 

Наприклад:   

- Я вірю в себе і свої можливості! 

- Я – особистість творча! 

- Я все можу! 

- Я можу все робити добре! 

- Я володію цим матеріалом! 

- Я здолаю всі перешкоди! 

 

     Афірмації можна 
використовувати як 
на початковому 
етапі, так і на етапі 
рефлексії 



                 “ Рефреймінг  “ (зміна рамки) 

     Прийом, який  дозволяє поглянути на ситуацію з 

іншого боку, під іншим кутом зору.  

     За допомогою рефреймінгу  можна знайти нове  

розв'язання проблеми, побачити позитивне  навіть  

у найнесприятливішій ситуації.   

Наприклад : Радіон  Раскольников (Ф. Достоєвський 
роман «Злочин і кара») замість омріяного збагачення                                
після вбивства  лихварки отримав ув'язнення.  

Погляньте на цю ситуацію з іншого боку,  знайдіть в  ній 
позитивне.   

(Завдяки цьому він пізнав Бога та знайшов своє  

кохання – Соню Мармеладову). 



Етап 
актуалізації 

опорних 
знань 

Асоціативний 
кущ  

Мікрофон Коло думок 

Мозковий 
штурм Кластер  

Літературний 
крос Пароль  

Лови помилку 

Плейкаст  Так чи ні 

Впізнай героя 
за цитатою 

Метод  
“ ПРЕС ” 



 ” Пароль “   
    Прийом, який  допомагає швидко  
пригадати матеріал  попереднього 

заняття за допомогою  ключових слів.   
     Наприклад: О. Вайльд, англійський   
письменник, 1854 р., “Портрет Доріана 

Грея“, роман, естетика,  
    краса, задоволення. 



                                          “ Кластер “ -   
   Стратегія навчання, яка спонукає  студентів вільно думати й  відкрито  

висловлюватися  на певну тему, спрямована на  стимулювання   
мислення про  зв'язки між окремими поняттями.  

    Кластер – це графічна форма організації  інформації,  коли  
виділяються основні смислові  одиниці, які фіксуються  у вигляді схеми з   

позначенням всіх зв'язків між ними.  
   Може застосовуватися на будь-якому етапі заняття.   

  На етапі актуалізації студенти висловлюють і фіксують знання з теми, свої 
уявлення і  асоціації. 

 

 
 
                                                 

РАДІСТЬ 
Щастя Подарунки 

Близькі 
люди 

ц 

ц 

ц 

ц 

ц ц 

ц 

ц 

цукерки 

квіти одяг 

Книги, 
листів
ки 

мама   тато 

друзі 

життя 



На етапі формування нових знань використання “ Кластера “ допомагає 
структурувати учбовий матеріал. 

На етапі рефлексії  даний прийом виконує функцію систематизації отриманих 
знань. 

 

 

 

Допомогла 
порозумітися 

з коханою 
жінкою 

Змінила 
долю на 
краще 

Подарувала 
радість 
життя 

Знайшла для 
сироти нову 

родину 

Лікар 
Чилтон 

Міс Полі                                                         
Джон 

Педлтон                                                         

Джиммі Бін                                                         

Як Поліанна 
змінила світ 

навколо себе? 

Преподобний 
Пол Форд 

Ненсі 

Місіс Тарбел 

Вдова 
Бентон 

Місіс Сноу 

Допомогла 
усвідомити 
роль в житті 
мешканців 

міста 

Повернула 
радість життя 
після смерті 

доньки 
Поклала 

край жалобі 

Навчила любити життя 
в усіх його проявах, 

бути уважною до 
оточуючих 

Допомогла 
полюбити 
своє ім’я  



  “ Плейкаст “ –  

    Інтерактивна листівка, оригінальний спосіб  

виразити себе, поділитися своїми  думками і  

настроєм. 

   Плейкаст  може слугувати предметом для  

створення проблемних ситуацій. 

    З'єднайте в одне творіння слова, картинку,  

музику – і отримаєте свій маленький шедевр -  

Плейкаст.  



Етап мотивації навчальних знань 

 “ Буктрейлер “   
      
    Короткий відеоролик за мотивами  книги.  

Основне його завдання -  розповісти про  
твір, зацікавити та заінтригувати читачів. Це  
може бути титроване слайд-шоу, аніматик,  
рекламний  ролик, музичний кліп. 
Тривалість  - до 3-х  хвилин.  

 

буктрелер2.wmvбуктрелер2.wmv



Етап 
формування 
нових знань 

Пошук причин 
Займи позицію 

Блайднес 

Кластер  Жива картинка 

Метод “ ПРЕС ” Дискусійна сітка 
Елвермана                     

(“ павутинка ” дискусій) 

Карта 
персонажів 



              

“ Карта персонажів “. 
 

    Метод порівняння  героїв. Студенти записують імена  
героїв  у  колах ,  їх   характеристику – у трикутниках, а в  
прямокутниках   наводять  докази за текстом розповіді,  
що  підтверджують  ці  характеристики. Після виконаної   
роботи викладач просить  студентів  написати свої   
припущення, як би  повівся кожен із цих  двох    
персонажів в одній із ситуацій:  
    а)  вони знайшли  на дорозі собаку, що заблукав; 
    б) вони потрапили під дощ, а в них є тільки одна     
         парасолька. 



 
 
 
  

Адріан                                                                           

 
 

Уміла радіти 
життю за 
будь-яких 
обставин 

 Доля 
успішного 

майбутнього 
художника 

Допомагав  
Халіні з 

розслідуванн
ям таємниці  

матері та 
вступом до 

мистецького 
ліцею 

“ Поставила “ 
на ноги 

молодшого 
брата Кая 

Халіна 

співчутлива 
до чужого  

горя добрий 



“ Пошук причин “  

    Назвіть хоча б три причини того, що  

    спонукало Халіну (повість Й. Ягелло «Кава 
з кардамоном») нести радість, доброту, 
турботу рідним та друзям.   

Можливі відповіді студентів:  

  втрата батька;  

 “ родинна таємниця “;  

  моральні якості дівчинки. 



         Дискусійна сітка Елвермана, або                                    
“ павутинка ” дискусії.   

     Стратегія  спрямована на організацію  

    дискусії на занятті й формування у студентів 
чіткої позиції щодо обговорюваних 
проблем на рівні вибраних ними аргументів 

ТАК ПРОБЛЕМА НІ 



“ Блайднес “ 
      Метод  блайднес (від англ. – сліпий) спонукає  
студентів до логічного мислення, розвиває зв'язне  
мовлення. 
Алгоритм роботи:  
розділений на кілька частин текст роздається 

членам групи; 
кожен опрацьовує одну-дві частини і повідомляє 

їх зміст; 
студенти разом вирішують, у якій послідовності 

потрібно об'єднати уривки, щоб вийшов 
зв'язний текст; 

зміст уривку переказують, до нього можна 
ставити питання. 



Дерево рішень Фішбоун   Метод “ ПРЕС “ 

  
Скрапбук 

 

 
 Діаманта 

 

Етап 
узагальнення і 
систематизації.  

Рефлексія  

 
Кола Вена 

 

 
RAFT 

 

 
Сенкан 

(сиквейн) 
 

 
 Піраміда 

твору 
 

 
Мозаїка 

 

 
Займи позицію 

 

  
Спіч у 

малюнках 
 



              “ RAFT “ (роль, адресат, формат, тема)   
  Метод,  за  допомогою якого текст набуває певної 

форми; він полягає у  визначенні ролі (хто пише лист) ,  
адресата (хто отримує),  формату  (у якій формі) та теми.  

 1 крок. Студентам даються ролі, які пов'язані зі змістом 
заняття (герой, письменник, персонаж твору тощо). Коли 
студенти  визначать і розроблять зміст своїх ролей, вони 
мають  описати: особистість  (хто я і який я), ставлення (що 
я відчуваю, у що вірю, про що піклуюсь), інформацію (чого  

     ще  мені потрібно дізнатися про себе у новій ролі). 
 2 крок. Студенти обирають адресата для свого повідомлення. 
 3 крок. Здобувачі знань обирають форму, яка відповідає 

їхній ролі, адресату  й темі.  
 4 крок.  Студенти повинні мати можливість  “ оприлюднити  “  

ці повідомлення  шляхом усного читання, оголошення,   
     обговорення тощо. 



Приклад використання RAFT  на занятті  

 Роль (хто 
пише) 

Адресат, 
аудиторія (хто 

отримує) 

Формат (у якій 
формі) 

Тема (про що це) 

Гамлет Мешканці 
данського 
королівства  

Розмова з 
приводом  
покійного 
батька 

Шукайте позитив у 
темних проявах 
життя, не мстіться 
своїм кривдникам 

Гамлет  Людство Монолог  
Гамлета 

Шлях до щастя 
через Бога “ сенс 
людського буття ” 

Король 
Клавдій -
вбивця 

Придворні  Наказ Фізичне знищення 
принца Гамлета – 
прямого 
спадкоємця трону 



• “ Піраміда твору “  
• Метод аналізу художнього твору, який будується 

за алгоритмом: 
 Ім’я героя твору 
 Два слова, що описують героя 
 Три слова, що описують місце подій 
 Чотири слова, що описують проблему 
 П'ять слів, що описують подію, яка відбувається з 

героєм упродовж сюжету 
 Шість слів, що описують подію, яка сприяє 

переосмисленню проблеми 
 Сім слів, що описують подію, яка відбувається 

задля розв'язання проблеми 
 Вісім слів, що описують розв'язання проблеми 



• Халіна 
• Добра дівчинка 
• Чудове місто Варшава 
• Діти повинні бути долюбленими 
• Несе «тепло», радість усім довкола 
• Відсутність материнської любові, таємниця 

хвороби матері 
• Підліток знаходить друзів, кохання, 

підтримку поза родиною 
• Шлях до щастя простий: завжди радіти, 

шукати позитив 



“ Fishbone “ ( “ Фішбоун “ ) 
    Метод постановки і вирішення проблеми,  
дозволяє описати і спробувати вирішити ціле  
коло проблем. 
Схема  “ Фішбоуна ” – риб'ячий  скелет: 
 голова  –  питання, проблема, тема, що підлягають  
аналізу;  
верхні кістки – основні поняття теми, причини, які  
привели до проблеми;  
нижні кістки – факти, які  підтверджують існування  
сформованих проблем;  
хвіст – відповідь на питання, висновок. 



Причини, які привели до проблеми 

Факти, які підтверджують існування сформованих причин 

Проблема 

Чи можна  
навчитися  

радіти  
життю? 

У житті 
 завжди є 
привід для  
радості, навіть у 
найскрутнішу 
хвилину  можна 
знайти позитив,  
головне – мати 
для цього 
бажання 
  

Висновок  



 
“ Діаманта “ 

 
    Віршована форма із семи  

рядків, перший і  останній з  

яких,   поняття з  

протилежним значенням.  
Схема:  
1-й рядок    тема (іменник) 
2-й  означення (2 прикметника) 
3-й   дія (3 дієслова) 
4-й  асоціації (4 іменника) 
5-й   дія (3 дієслова) 
6-й  означення (2 прикметника) 
7-й  тема (іменник) 
 

 

Приклад “ Діаманти “ до 
образу Пендалтона 

1. Доріан  
2. Красивий, жорстокий  
3. Зраджує, сердиться, 

вбиває 
4. Зустріч, Доріан, 

насолода, життя 
5. Радіє, веселиться, 

насолоджується 
6.    Зрадливий, підлий  
7.    Негідник  



“ Спіч у малюнках “ 

     Метод символічного бачення, використовуючи   
який студентам можна запропонувати такі 

завдання: 
намалюйте предмет, який  символізував би твір 
чи був би  символом літературного героя;  
визначте колір уривка поезії; 
намалюйте ілюстрацію до твору, допустивши 
помилку в  зображуваному,  та запропонуйте 
своїм товаришам знайти її. 

     Важливо, має бути пояснення  та  тлумачення   
студентами створених ними  символів. 



Результативність  
 Рівень навчальних досягнень студентів  має позитивну 

динаміку. 

 Підвищення рівня особистісного статусу всіх здобувачів 
освіти. 

 Зростання інтересу до літератури як до мистецького 
явища та навчальної дисципліни. 

 Ріст  читацької та творчої активності студентів. 

 

 

 



висновки 

    Інтеграція  інноваційних інтерактивних 
технологій та методів на заняттях 
зарубіжної літератури допомагає:  

 адаптувати студента до умов сучасного 
життя; 

 формувати здатність самостійно 
оволодівати знаннями, творчо мислити; 

 застосовувати здобуту інформацію у 
власному житті; формувати ключові 
компетентності. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підготувала  
викладач ц. к. загальноосвітніх дисциплін 

Петриченко Н.Г. 



Педагогічному працівнику, який прагне до особистісного 
зростання, самовдосконалення, не обійтися без тренінгових 
занять, які можуть стати програмою розвитку ефективних 
навичок ключових компетенцій. 



«Не соромтеся вчитися і в зрілому віці. Краще 
навчитися пізно, ніж ніколи»  

Езоп 
   Основне призначення педагогічних тренінгів – 

мотивація педагогів до особистісного та професійного 
розвитку, самовдосконалення, що є обов'язковою 
умовою реалізації компетентнісного підходу в сучасній 
освіті. 



Хто хоче зрушити світ, той нехай почне з себе… 
Сократ 

   Тренінг, як форма організації заняття, сприяє 
інтенсивності навчання, результат якого 
досягається завдяки власній активній роботі його 
учасників. Знання під час тренінгу не подаються в 
готовому вигляді, а стають продуктом самостійної 
діяльності його учасників, їх активної взаємодії.  



Учитель живе до тих пір, поки він вчиться, коли він 
перестає учитися, у ньому вмирає вчитель. 

К.Ушинський 
 Результативність тренінгів оцінюється за двома критеріями 

– психологічним – позитивними емоціями, відчуттям 
задоволення від проведеної роботи, щирою доброзичливою 
атмосферою та практичним – набутими знаннями, досвідом, 
практичними навичками.  

 Такі заняття сприяють розвитку творчого мислення, 
формуванню практичних умінь та навичок; вони 
стимулюють і підвищують інтерес до нових знань, 
активізують сприйняття матеріалу; спонукають до 
самоосвіти; створюють позитивний мікроклімат в колективі, 
творчу, доброзичливу атмосферу; забезпечують створення 
сприятливих умови для реалізації творчого потенціалу 
педагогів; підвищують рівень навчально-виробничого 
процесу та якість підготовки кваліфікованих робітників. 



Педагогічний тренінг: основні аспекти  

 Слово «тренінг» походить від англійського «to 
train», що означає «навчати, тренувати» 

 Тренінг – це метод навчання, що ґрунтується на 
активній взаємодії учасників між собою та 
самостійному пошуку способів вирішення 
проблемних питань.  

 Тренінг – інтерактивна форма набуття знань, 
розширення досвіду, спосіб формування вмінь та 
навичок. 



З історії тренінгу 

    Виникнення тренінгу пов'язане з ім'ям американського 
психолога Курта Левіна, який у 1946 році створив 
спеціальні тренінгові групи для вдосконалення 
навичок спілкування. Він сформулював базові 
принципи тренінгу, які взято за основу в освіті. В 
Україну тренінги прийшли в 90–ті роки ХХ століття 
разом з розвитком бізнесу та відкриттям філій великих 
транснаціональних компаній. Саме тоді з'явилася 
потреба навчати співробітників відповідно до 
стандартів діяльності іноземних корпорацій. В кінці 
90-х років тренінги почали практикувати в освіті у 
практиці роботи психологів та соціальних педагогів з 
метою корекції поведінки у дітей та підлітків. Згодом 
цей метод стали використовувати як метод активного 
навчання. 



Щоб запалити вогонь в очах дітей, 
 самому треба горіти… 

Конфуцій 
   Педагогічний тренінг – це засіб впливу на 

особистість педагога, орієнтований на 
застосування активних методів групової діяльності 
з метою розвитку професійної компетентності 

 

 

 

 



Скільки б ти не жив – усе життя слід навчатися. 
Конфуцій 

    Під час тренінгу створюється неформальне, 
невимушене спілкування, яке відкриває перед 
групою безліч варіантів розвитку та розв'язання 
проблеми, заради якої вона зібралася. Як правило, 
учасники в захваті від тренінгових методів, тому 
що ці методи роблять процес навчання цікавим, не 
обтяжливим.  



ТРЕНІНГ – ЦЕ…  

  захоплюючий процес навчання 

  цікаве спілкування  

  ефективна форма набуття знань 

  форма розширення та набуття досвіду 



Під час тренінгу реалізовуються основні завдання 
розвитку професійної компетентності вчителя:     

  формування позитивних взаємовідносин з 
колегами, учнями, батьками;  

 управління власним емоційним станом; 

 формування навичок психолого-педагогічного 
спілкування; 

  здобуття знань з предмету, педагогіки, методики, 
психології; 

  мотивація до самоосвіти. 



Алгоритм підготовки та проведення тренінгу 
на основі компетентнісного підходу  

 побудова моделей професійних компетентностей 
педагогів; 

  оцінювання наявних компетентностей; 

  визначення навчальних потреб; 

  формулювання мети , завдань і результатів навчання;  

  підготовка матеріалів тренінгу; 

  апробація; 

  удосконалення програми та матеріалів за результатами      
апробації; 

  оцінювання ефективності тренінгу.  



Навчаючи – вчуся! 

 У тренінгу широко використовуються методи, 
спрямовані на стимуляцію взаємодії учасників. Усі 
вони об'єднуються під назвою «інтерактивні 
техніки» і забезпечують взаємодію та власну 
активність учасників під час динамічного 
навчального процесу. 

 

  



Вчитель – вічний учень! 

 Проведення тренінгу відбувається за певною 
структурою. Типова структура, мета та завдання 
тренінгу разом слугують основою для складання 
плану його проведення. Такий план може мати 
різні форми - таблиця, перелік послідовних дій, 
схема тощо. 



Структура тренінгових занять 

 У структурі тренінгових занять виділяють три основні 
частини:  

 вступна (актуальність теми та мотивація учасників до 
роботи, знайомство, очікування) 

 основна (вивчення проблеми, набуття та 
удосконалення практичних навичок, інтерактивні 
вправи) 

 заключна (підведення підсумків, рефлексія) 



Разом, ми сила! 

   Проводити педагогічні тренінги та приймати у них 
участь дуже цікаво і комфортно. Адже ми 
знаходимось серед однодумців! 

 

 

 

 



 

    

 

 



Фізика навколо нас 

 

 

Підготував: Залозний Р.В. 

 

Ніжин 2021 



Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) — 
природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії 
та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують 
цими явищами. Це наука про закономірності природи в 
широкому сенсі цього слова. Фізики вивчають поведінку та 
властивості матерії в широких межах її проявів, від 
субмікроскопічних елементарних частинок, з яких побудоване 
все матеріальне (фізика елементарних частинок), до поведінки 
всього Всесвіту як єдиної системи (космологія). 



Базові фізичні теорії 
 

Теорія Основні розділи 

Класична механіка Закони Ньютона, Механіка Лагранжа, Механіка 
Гамільтона, Теорія хаосу, Гідродинаміка, Механіка 
суцільних середовищ. 

Електромагнетизм Електростатика, Електрика, Магнетизм, Рівняння 
Максвелла. 

Термодинаміка, Статична механіка Кінетична теорія 

Квантова механіка Інтеграл вздовж траєкторій, Рівняння Шредінгера 

Теорія відносності Спеціальна теорія відносності, Загальна теорія 
відносності 

Квантова теорія поля Квантова електродинаміка, Квантова 
хромодинаміка, Стандартна модель 







Цікаві факти 



Чи нескінченний час? 



Що таке кульова блискавка? 



 З чого складається людина? 



Що таке чорна діра  



Як формується колір? 



Дякую за увагу! 
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Тренди в області логістичних технологій
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Збільшення інвестицій в логістичні стартапи з боку 
венчурних капіталістів і підприємств

7

Сталий розвиток на основі технологій8
Автономні автомобілі39
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Штучний і розширений інтелект



Цифрові близнюки
У секторі перевезень
 для збору даних про 
продукти та упаковку і 
використання цієї
інформації для виявлення
потенційних слабких місць
і повторювальних
тенденцій для поліпшення
майбутніх операцій

Склади
 для створення точних
3D-моделей своїх
центрів і 
експериментувати зі
змінами планування або
впровадженням нового 
обладнання, щоб без 
ризику побачити їх вплив

Мережі доставки
 для надання
інформації в реальному 
часі, яка поліпшить час 
доставки і допоможе
автономним транспортним
засобам на їх маршрутах

Логістичні центри
 для тестуваня
різних сценаріїв і 
підвищення
ефективності



Управління ланцюгом постачання в режимі
реального часу



Блокчейн

Блокчейн - розподілена 
база даних, яка зберігає 

інформацію про всі 
транзакції учасників 
системи у вигляді 

«ланцюжка блоків» 
(саме так з англ. 
перекладається

Blockchain).

TradeLens - це платформа на
основі блокчейна, яка дозволяє

різним сторонам, які беруть
участь у світовій судноплавної

індустрії, безпечно і в 
реальному часі обмінюватися

інформацією. 



Стандартизація даних і розширена
аналітика

Мета - створити загальні стандарти
інформаційних технологій для

цифровізації і взаємодії, щоб зробити
галузь більш ефективною як для
клієнтів, так і для судноплавних

компаній.

Асоціації цифрових контейнерних 
перевезень (DCSA)

Розширена аналітика і 
прогнозована оптимізація

 краща видимість ланцюжка поставок
 прогнозування попиту
 планування лінійних рейсів
 профілактичне обслуговування
 виявлення непередбачених умов 
 поліпшення доставки на останній 

милі



Зростаюче значення новачків в галузі

Prime Air

Amazon Flex

Pegasus

Amazon Scout

Rivian



Збільшення інвестицій в логістичні стартапи

Reefknot Investments



Сталий розвиток на основі технологій
Rivian зробить для Amazon 100000 електромобілів

Deutsche Post виділяє 552 мільйони доларів на будівництво до
100 000 одиниць StreetScooter в рік



Автономні автомобілі



Складська робототехніка

Boston Dynamics 
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Новітнє озброєння Збройних сил 

України 

Булавенко Юрій,  

викладач Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж  
Національного  університету біоресурсів і природокористування України»   



Збройні сили України після розпаду СРСР 

Після розпаду СРСР у 1991 році Україна отримала великий 
уламок Радянської Армії.  

Зокрема, на території України дислокувались:  
3 загальновійськові та 3 танкові армії, армійський корпус,  
4 повітряні армії, армія протиповітряної оборони, ракетна 
армія, Чорноморський флот, 2 вузли системи попередження про 
ракетний напад, інші військові формування.  

Загальна чисельність особового складу становила понад  
800 тис. військових, а на озброєнні було 6,5 тис. танків,  
7 тис. броньованих машин, 1,5 тис. літаків, 350 кораблів + Україна 
мала на своїй території 176 міжконтинентальних балістичних 
ракет (130 міжконтинентальних ракет РС-18 на рідкому паливі  
з 6-ма ядерними боєголовками кожна і 46 ракет РС-22 на твердому 
паливі з 10-ма боєголовками) і близько 2,5 тис. одиниць тактичної 
ядерної зброї, а на озброєнні військово-повітряних сил на той час 
перебували 89 стратегічні бомбардувальники (ТУ-95мс, 
ТУ-22М та ТУ-160) з боєкомплектом до 500 крилатих ядерних ракет. 



Збройні сили України після розпаду СРСР 

 

Таким чином, 30 років тому Україна теоретично могла 

мати одну з найсильніших армій світу і стати активним 

гравцем на міжнародній арені, претендуючи на 3 місце  

в світі за військовою потужністю.       



Сучасні Збройні сили України  
 

Збро́йні си́ли Украї ́ни — це військове формування, на яке 
відповідно до Конституції України покладаються завдання з 
оборони України, захисту її суверенітету, територіальної 
цілісності та недоторканності.  

Структурно поділене на 3 види та 2 окремі роди військ/сил. 
Збройні сили України налічують 250 000 осіб, із яких  
210 000 військовослужбовців, 40 000 цивільних. На Донбасі 
задіяні 40 000 військовослужбовців.  

Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає 

рейтинг кращих армій світу, цього року помістила Україну на 25-е 
місце (між В’єтнамом і Таїландом).  

Рік назад – 27 місце. 
Перша десятка: США, Росія, Китай, Індія,  
Японія, Південна Корея, Франція,  
Велика Британія, Бразилія та Пакистан. 
Всього у рейтингу оцінюються 138 країн. 

Бюджет МО 
  2020 
 
 

Бюджет МО 
   2021 

₴ 118,0 млрд 
$ 5, млрд 
   
 
₴ 117,5 млрд 
$ 4,8 млрд 
  
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%E2%82%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/USD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%E2%82%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/USD


Структура ЗСУ 

Міністерство оборони України 

Верховний головнокомандувач ЗСУ (Президент України) 



 

СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА 

 

Чисельність – 169 000 військовослужбовців 
Командувач – Генерал-полковник Олександр Сирський 
 

Сухопутні війська Збройних сил України — найчисленніший самостійний вид Збройних 
сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій  на 
суходолі.  

Сухопутні війська України мають в строю: 832 танки різних модифікацій (і 1248 - на 
зберіганні); 1087 бойових машин піхоти та бронетранспортерів (класу БТР-3, БТР-4);  
389 бронетранспортерів (класу БТР-60, БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ, БТР-Д); понад 532 самохідних 
артилерійських установок; понад 515 буксируваних гармат і гаубиць; 348 реактивних 
систем залпового вогню різного калібру; 340 мінометів калібру 120 мм; 35 ударних 
гелікоптерів Мі-24 і 24 багатофункціональних Мі-8. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-70
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-70
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-70
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2-%D0%9B%D0%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2-%D0%9B%D0%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2-%D0%9B%D0%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-24
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-24
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-24
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8


   ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНІ СИЛИ 

 

Чисельність – 45 000 військовослужбовців 
Командувач – Генерал-полковник Сергій Дроздов 

 

Створені шляхом об'єднання двох видів: військово-повітряних сил та військ 
протиповітряної оборони країни. 

 Українська авіація налічує 71 винищувач Су-27 та МіГ-29, 14 бомбардувальників  
Су-24 та Су-24М, 31 штурмовик Су-25, 30 транспортних літаків Іл-76, Ан-12, Ан-24,  
Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-70, Ан-72, Ту-134, гелікоптери Мі-6, Мі-8, Мі-17, Мі-26.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB-76
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB-76
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB-76
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-30
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-30
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-30
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-32
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-32
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-32
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-70
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-70
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-70
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-72
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-72
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-72
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-134
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-134
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-134
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-26
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-26
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-26


ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ 

 

Чисельність – 6 500 військовослужбовців 
Командувач – Контр-адмірал Олексій Неїжпапа 

 

Військо́во-морські́ си́ли Збро́йних си́л Украї н́и — вид збройних сил України, 
призначений для захисту суверенітету і державних інтересів України на морі. 

У складі ВМС ЗС України на озброєнні перебуває: фрегат «Гетьман Сагайдачний», 
корвет «Вінниця», середній десантний корабель «Юрій Оліфіренко», середній 
розвідувальний корабель «Сімферополь», тральщик «Геніческ», ракетний катер 
«Прилуки», 11 артилерійських катерів, протидиверсійний катер, 2 патрульні катери 
(типу Айленд), 3 десантно-штурмових катера. 



НОВІТНЄ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ 

(стрілецька зброя) 

Форт-12 — самозарядний пістолет калібру 9-мм виробництва 
КНВО «Форт» МВС України. Призначений для ураження живої сили 
противника на відстані до 50 м. Існують модифікації під набої  
9×18 мм ПМ, 9×17 mm Kurz та 9 mm P.A. Офіційно прийнятий на 
озброєння України. Вага – 830 гр.              

Форт-14 — самозарядний пістолет під набої калібру  
9×18 мм ПМ або 9×19 мм Luger виробництва КП НВО «Форт» МВС 
України. Призначений для ураження живої сили противника на 
відстані до 50 м. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9%C3%9717_mm_Kurz&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9%C3%9717_mm_Kurz&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9%C3%9717_mm_Kurz&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9%C3%9717_mm_Kurz&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9%C3%9717_mm_Kurz&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9%C3%9717_mm_Kurz&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9%C3%9717_mm_Kurz&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9_mm_P.A.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9_mm_P.A.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9_mm_P.A.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9_mm_P.A.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9_mm_P.A.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9_mm_P.A.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9_mm_P.A.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=9_mm_P.A.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9718_%D0%BC%D0%BC_%D0%9F%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9719_%D0%BC%D0%BC_Luger
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9719_%D0%BC%D0%BC_Luger
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9719_%D0%BC%D0%BC_Luger
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9719_%D0%BC%D0%BC_Luger
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9719_%D0%BC%D0%BC_Luger
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9719_%D0%BC%D0%BC_Luger
https://uk.wikipedia.org/wiki/9%C3%9719_%D0%BC%D0%BC_Luger
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F_%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F_%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F_%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F_%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F_%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F_%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F_%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F_%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F_%D0%9D%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Вулкан-М (Малюк) 
 

Вулкан-М або Малюк — переробка автомата Калашникова, калібр 5,45х39 мм; 

7,62х39 мм; 5,56х45 мм. Вага 3,5 кг. Прицільна дальність 85 0м. Довжина ствола – 

415 мм.  Прийнятий на озброєння Збройних сил України у 2017 році.    



НОВІТНЄ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ 

(стрілецька зброя) 

 

Модернізований кулемет КМ-7,62 розроблений на заводі 
«Маяк» за схемою кулемета ПКМ. У КМ значно знизилася вага і 
підвищилась зручність експлуатації.  Вага кулемета була зменшена 
на 1,5 кг і склала 7,4 кг на сошках. Кращі балістичні дані. 
 

КТ-12,7 — 12,7 мм великокаліберний кулемет, призначений для 
боротьби з легкоброньованими цілями та вогневими засобами, для 
знищення живої сили супротивника та ураження повітряних цілей. 
Копія радянського НСВ-12,7 «Утьос». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%92-12,7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%92-12,7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%92-12,7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%92-12,7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%92-12,7


Snipex T-Rex — однозарядна далекобійна гвинтівка під набій 14,5×114 мм 
виробництва Харківської компанії ХАДО-Холдінг. Призначена для враження рухомих і 
нерухомих цілей, у тому числі легкоброньованих.  
Основні характеристики:  калібр - 14,5 мм; набої - 14,5×114 мм; вага - 22,5 кг; початкова 
швидкість кулі - 1000 м/с; ефективна дальність стрільби  - 3000 м; максимальна дальність 
польоту кулі - 7000.     

НОВІТНЄ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ 

(стрілецька зброя) 

СВД 



Механізована техніка України 
 

БТР-4 «Буцефал» — повнопривідний 
восьмиколісний бронетранспортер  з колісною формулою 
8х8, розроблений в Україні Харківським конструкторським  
бюро з машинобудування, виготовляється на заводі  
імені Малишева.  

 

БТР-3 — український бронетранспортер з колісною 
формулою 8×8, розроблений Харківським КБ з 
машинобудування імені Малишева. Озброєний бойовим 
модулем БМ-3М «Штурм» з автоматичною гарматою калібру 
30 мм. У 2015 році прийнятий на озброєння ЗСУ. 



Козак-2М1 
 

Броньований автомобіль «Козак-2М1», який розроблений та серійно 
виробляється приватною компанією НВО «Практика», прийнятий на озброєння Збройних Сил 
України. Днище машини має V-подібну форму для підвищення протимінної стійкості, витримує 
вибух 3 кг міни. 



СБА «Варта» 
 

Спеціалізований бронеавтомобіль «Варта» — багатоцільовий броньований 
автомобіль з колісною формулою 4х4 виробництва компанії «Українська бронетехніка».  

Двигун – 300 к.с., V-подібна форма днища та V-подібна бронекапсула. Витримує вибух 8 кг 
тротилу. Броня витримує бронебійний патрон калібру 7,62 мм.  



Т-64БМ «Булат» 
 

Т-64БМ «Була́т» (БМ «Булат») — український основний бойовий танк, який є 
модернізацією радянського танка Т-64Б. Єдиний користувач танків «Булат» — Збройні сили 
України.  



БМ «Оплот» 
БМ «Оплот» — модернізація танка Т-84У, сучасний український бойовий танк. 

Розробник – Харківське КБ ім. Морозова.  
«Оплот-М « є бойовою гусеничною машиною, яка має високу вогневу міць, надійний захист 

і високу рухливість. 
Танк призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низколетючих 

на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника. 
  

Вартість — 130 млн. грн.  
(як  6 – танків «Булат») 



Корсар — український протитанковий ракетний комплекс 
розробки конструкторського бюро «Луч», призначений для ураження 
нерухомих і рухомих броньованих цілей.  

Калібр - 107 мм. Розробник комплексу — генконструктор КБ 
«Луч» Олег Коростельов. Вага, кг: пускова установка - 9,2; станок - 6,3; 
ракета в контейнері - 15,3. Дальність вогню - 2500 м. 

 

FGM-148 «Джавелін» —  
переносний протитанковий ракетний  
комплекс (ПТРК) виробництва американських  
підприємств. 

НОВІТНЄ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ 

(артилерійська зброя)  

«Стугна-П» — український протитанковий ракетний комплекс 
другого покоління. Розроблений Київським конструкторським бюро 
«Луч».   

Комплекс є напівавтоматичним із системою наведення по 
лазерному променю. Комплекс може вести вогонь ракетами калібру 
130 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у 
контейнері. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)


НОВІТНЄ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ 

(артилерійська зброя)  

 

«Ві́льха» — український ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм. 
Розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч». 
Прийнятий на озброєння української армії у 2018 році. 

Вага ракети: близько 800 кг. Максимальна дальність: до 70 км. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-30_%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-30_%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-30_%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-30_%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-30_%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%C2%BB


НОВІТНЄ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ 

(артилерійська зброя)  

РК-360МЦ «Нептун» — український береговий мобільний ракетний комплекс з 
протикорабельними ракетами Р-360 Нептун, призначений для контролю територіальних вод, 
захисту військово-морських баз тощо. Прийнятий на озброєння Збройних Сил України в серпні 
2020 року.  Дальність стрільби: від 7 до 280 км. Ракета Р-360 має масу 870 кг.  
До складу дивізіону РК-360 МЦ «Нептун» входить:                
• 6 уніфікованих пускових установок УСПУ-360; 
• 6 транспортно-заряджаючих машин ТЗМ-360; 
• 6 транспортних машин ТМ-360; 
• рухомий командний пункт дивізіону РКП-360. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)


Висновки 

Іде поступове скорочення військовослужбовців і осіб, які працюють на армію, особливо 
тилових підрозділів (роздуті штати з часів СРСР). 

Конструкторські  бюро розробили і продовжують розробляють нове озброєння, військову 
техніку. Купувати нову - дорого. Іде здорова конкуренція між КБ. 

Укроборонпром, а це багато різних підприємств, ремонтують і модернізують бойову 
техніку часів СРСР (це повна розборка техніки і зборка під ключ із заміною модернізованих 
вузлів). Техніку і зброю необхідно будувати в Україні, крім того - на цьому ще і заробляти.  

На початок війни Україна виробляла 55% запчастин, Росія - 35%, Захід - 10%. 
На 7 рік війни - 70% в Україні,  30% - на Заході. 
Плани на майбутнє – техніку і зброю Радянських часів із часом замінити на нову, процес – 

довготривалий, але вже пішов. 
ЗСУ- 250 тис. військовослужбовців, армія повина бути професійною, мобільною і 

злагодженою. 
На сьогодні 25 місце у світі - це вже добре.  
Наша країна, яка ще колись не могла визначитися з власною орієнтацію, 

перетворилася  на країну, яка з оптимізмом дивиться в майбутнє та прагне стати повноправним 
членом Європейського Союзу й Північно-атлантичного Альянсу.   

Слава нашим Захисникам, Волонтерам і Лікарям,  
які ціною свого життя захищають нас і нашу Україну!!! 



Дякую за увагу!  



            ПРАВИЛА   
 ДОРОЖНЬОГО  РУХУ  

Доповідач: Віктор Горбач,  

                                            викладач Ніжинського       

          ФК НУБіП України 

Нові стандарти 
безпеки 

дорожнього руху 



З 17 листопада 2020 року згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 листопада 2020 року  

№ 1105 набули чинності зміни до правил 

дорожнього руху України.  



В 2019 році відбулося 160 тисяч аварій (що на 7% 

більше, ніж у 2018 році). У ДТП травмовано 

понад 32 тисяч чоловік, 3454 з яких загинули.  

 

40% загинули в результаті наїзду на пішохода. 



Зміни передбачають, що ПІШОХОДИ, які йдуть по узбіччю або 

проїжджій частині дороги, зобов'язані використовувати 

світловідбиваючі елементи (стрічки, наклейки, жилети і т.д.) в 

темний час доби і в умовах недостатньої видимості. Або мати одяг 

зі світловідбиваючими елементами. 



Світловідбивачі зменшують ризик наїзду автомобіля в 6 разів. Адже 

людина, у якої є світловідбиваючі елементи, помітна за 130-150 метрів, в 

той час як людина в темному одязі - всього за 15-25 метрів. 





ВОДІЇ і ПАСАЖИРИ таксі, особи, які навчають 

водінню тепер зобов'язані пристібатися ременем 

безпеки. Без ременя дозволено їздити лише у межах 

населених пунктів водіям і пасажирам з інвалідністю, 

фізіологічні особливості яких унеможливлюють 

користування ременями безпеки, водіям і пасажирам 

оперативних та спеціальних транспортних засобів. 



   ВЕЛОСИПЕДИСТИ отримали право їздити по смугах для  
маршрутних транспортних засобів.  
   АВТОМОБІЛЯМ ТАКСІ дозволено рух смугами для  
маршрутних транспортних засобів.  
   Дозвіл поширюється лише на таксі, які працюють на підставі  
відповідної ліцензії і позначені розпізнавальним знаком «Таксі» 

    Дозволено таксі здійснювати  
посадку та висадку пасажирів у  

межах смуги для маршрутних  
транспортних засобів 

http://dsbt.gov.ua/storinka/licenzuvannya-na-avtomobilnomu-transporti
http://dsbt.gov.ua/storinka/licenzuvannya-na-avtomobilnomu-transporti
http://dsbt.gov.ua/storinka/licenzuvannya-na-avtomobilnomu-transporti


Учні, які сідають за кермо навчального автомобіля, 

повинні мати при собі дійсну медичну довідку, яка 

засвідчує відсутність протипоказань для керування 

транспортними засобами. 

МОТОЦИКЛИ З БОКОВИМ ПРИЧЕПОМ тепер 

відносяться до категорії «А» (право керування - з 16 

років). 

    Було: відносились до категорії «В1» (право 

керування - з 18 років). 



 Змінено дорожній знак 1.40. 
 
 
Було:     

«Зміна покриття».  

Стало::  

 «Кінець дороги з удосконаленим 
покриттям». 
 



Розпізнавальний знак 

: 

 
 
 

 
«Інформаційна таблиця небезпечного вантажу». 

Стало: 

«Табличка оранжевого кольору». 

Було 



Змінено табличку 7.5.8 «Вид транспортного засобу». 
 
 
 
Було:         

Стало:  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! 



АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ 

КІБЕРСПОРТУ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ 

Підготував:  
викладач – П.Д. Марущак 
 





ЩО Ж ТАКЕ КІБЕРСПОРТ 

 Кіберспорт-це ігрові змагання, з 
використанням комп'ютерних технологій, де 
комп'ютер моделює віртуальний простір, 
всередині якого відбувається змагання. 
Кіберспортивні ігри поділяються на кілька 
дисциплін, які включають в себе кілька категорій: 
стрілялка - від першої особи; симуляція - ведення 
бою між групами і командами гравців. 

 В основі кіберспорту лежать змагання з 
комп'ютерних ігор. Тут як і в традиційних видах 
спорту гравці і команди виступають на 
професійному, напівпрофесійному і аматорському 
рівнях. 

 



КІБЕРСПОРТ – ЦЕ ЗМАГАННЯ 

 Суть кіберспорту, як і у любого виду спорту, 
по більшій мірі полягає в змаганні спортсменів 
один з одним, як особисто так і командною грою.  
Так і тут, сучасні комп'ютерні ігри, певних жанрів, 
дозволяють гравцям змагатися один з одним в 
реальному часі. Але, наприклад, не на гоночній 
трасі за кермом автомобіля, а на віртуальній арені 
за допомогою комп'ютерних маніпуляторів.  

 Кіберспорт - це спорт високих технологій, 
який можна порівняти з автоспортом, де 
змагаються не лише люди, а й технології різних 
виробників. Рівень комп'ютерної техніки в певній 
мірі впливає на рівень гри, тому гравці дуже 
серйозно підходять до вибору обладнання, яке 
вони використовують. 

 



МЕДІЙНІСТЬ КІБЕРСПОРТУ 

       Індустрія кіберспорту, як і традиційний спорт, 
зараз стає яскравим, барвистим шоу, яке 
приваблює багатомільйонну армію молоді.  
Кіберспорт активно транслюють по спортивних 
каналах, в прямому ефірі в Інтернеті. Тому 
медійний бізнес просто не може залишатися 
осторонь.  

 





ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Великі змагання проводяться в 
спеціальних місцях, де публіка може 
спостерігати за гравцями, які сидять за 
комп'ютерами, а хід поєдинку відстежувати 
на великому екрані, куди транслюється 
зображення з екранів гравців. У Південній 
Кореї через велику кількість глядачів 
подібні змагання проводять на стадіонах. 
Менш масштабні змагання проводяться в 
комп'ютерних клубах та інтернет-кафе. 
Крім того, існують онлайн-змагання, які 
проводяться через інтернет.  



ЗАРОДЖЕННЯ КІБЕРСПОРТУ 

       Початок Історії кіберспорту був 
покладений тоді , коли з'явилися перші 
локальні з'єднання.  А от проривом у 
кіберспорті можна сміливо вважати 1997 рік, 
коли Енджел Муньос створив першу 
професійну організацію, яка займалася 
організацією професійних турнірів - The 
Cyberathlete Professional League ( CPL ). 
       Завдяки популярності гри Quake, в 1997 
році в США з'явилася перша ліга 
кіберспортсменів. 
Спочатку змагання проводили в різних 
штатах Америки, а також в країнах Європи і 
Азії. 

 



РОЗВИТОК КІБЕРСПОРТУ 

       Вік цільової аудиторії від 14 до 34 років; 300 000 000 
відданих фанатів по всьому світу; Більш 35 000 000 активних 
геймерів; Більш 14 000 000 чоловік керуються думкою і 
рекомендаціями професійних геймерів при виборі товарів і 
послуг; Більше 3 000 000 гравців беруть участь у турнірах 
різного рівня; 80% аудиторії щодня користуються інтернетом; 
• Геймери мають активну життєву позицію і тримають руку на 
пульсі інновацій в області електронних комунікацій і 
інформаційних технологій; • Вони є потенційними 
споживачами модного молодіжного продукту, а також 
високотехнологічних товарів і послуг. 



РІЗНОВИДИ ЗМАГАНЬ 

 

       Потрібно відмітити що змагання з кіберспорту 
зараз проводяться по всьому світу, а саме такі як: 
World Cyber Games, The CPL, ESWC, ESL Pro Series, 
ECG, KODE5. Найбільш значним змаганням з цих 
ігор є турнір з World Cyber Games, який організований 
подібно до Олімпійських ігор.  

 



НАГОРОДИ 

      Призові фонди змагань можуть досягати декількох мільйонів доларів 
США. Наприклад, в 2019 році призовий фонд турніру з Dota 2 «The 
International» становив 34 мільйони доларів. 



ПЕРЕМОГИ КІБЕРСПОРТУ 

      Все активніше і голосніше стають розмови 
про можливе включення кіберспорту в програму 
Олімпійських ігор. Президент МОК Томас Бах 
заявив, що ігри з вбивствами, що пропагують 
насильство і жорстокість, ніколи не стануть 
частиною олімпійського руху.  

      Але ж є й інші кіберспортивні дисципліни. 

      У 2018 році Міжнародний олімпійський 
комітет визнав кіберспорт офіційним видом 
спорту. З 2024 року кіберспорт буде включено до 
програми Олімпійських ігор. 

 





НАРОДЖЕНІ ПЕРЕМАГАТИ 

У 2009 році була створена компанія Natus Vincere («Народжені перемагати») і команда 
NA`VI. Зараз NA`VI є однією з найуспішніших і найбільш популярних команд у світі. 



КІБЕРСПОРТ ЯК ВИД СПОРТУ В УКРАЇНІ 

      У 2018 році було засновано Федерацію кіберспорту України (ФКСУ, UESF). За підтримки 
ФКСУ проводяться регіональні турніри, в яких беруть участь гравці з усієї України.  
      07 вересня 2020-го року кіберспорт було визнано офіційним видом спорту в Україні.  
 

https://mixsport.pro/ua/federations/esfu-esports---federacia-kiberfutbola-ukrainy


СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТУ В УКРАЇНІ 

НА 2020-2025 РОКИ 

 



МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

       Нещодавно  СССУ (Спортвна 
студентська спілка України) і УПКА 
(Українська професійна 
кіберспортивна асоціація) підписали 
Меморандум про співпрацю, де 
обумовлено, що комп’ютерні ігри 
будуть поєднуватися з різноманітними 
руховими активностями, що суттєво 
покращиться на фізичному стані 
кіберспортсменів.  



      Куро Салехі Тахасомі, якому 
лише 25 років, і має в своєму активі 
3,6 мільйона доларів призовими, не 
кажучи вже про зарплату і доходи з 
рекламних кампаній. 

Особисті заробітки 

кіберспортсменів. 



      Отже ми бачимо що Кіберспорт в сучасному світі став невід'ємною частиною життя 
багатьох людей різних поколінь, різної національності і віросповідання. Кіберспорт не має 
державних кордонів і об'єднує людей по всьому світу. Для кого-то цей вид спорту став не тільки 
захопленням, а й основною роботою, що приносить непоганий дохід. 
 





Доповідач: 
М.Г. Помазан, викладач циклової комісії технічного 

сервісу та експлуатації машин і обладнання 
 



 









 



 



 



 



 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!! 


	Binder1
	Особливості психологічної ресурсності особистості педагога (Афанасенко Л. А.)
	Підготовка педагогічних працівників до роботи за інноваційними технологіями (Громська О.І.)
	Доповнена реальність або AR-технології (Калініченко А.О.)
	Система освіти в Китаї (Дейкун П.В.)
	Проксі-сервери, їх переваги та недоліки (Кочур Д.О.)
	Вплив пандемії на сучасні технології (Якубінська Л.Г.)
	Особливості застосування новітніх інтерактивних технологій (Орел О.В.)

	Binder2
	Розвиток педагогічної майстерності під час дистанційного навчання (Озерян О.Л.)
	Падагогічне колесо Алана Керрінгтона (після Озерян)
	Сучасні освітні технології (Толочко С.В.)
	Навички майбутнього сучасні підходи до формування Soft skills та Hard skills (Шеїн Т.В.)
	Дистанційне навчання психологічна комфортність (Кресан Т.А.)
	Створення методичних матеріалів за допомогою сервісу «Google Сайти» (Шевченко В.Г.)
	Організація змішаного навчання за допомогою середовища Moodle (Лисенко І.М.)
	Інтерактивні методи навчання (Малахова Д.М.)
	Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та активізація їх творчого потенціалу (Петриченко Н.Г.)
	Фізика навколо нас (Залозний Р.В.)

	Binder3
	Основні ознаки водної кризи в україні та основні шляхи її подолання (Максін В.І.)
	Сучасні тренди та перспективи розвитку автотранспортних технологій (Дяченко Л.А.)
	Новітнє озброєння ЗСУ (Булавенко Ю.К.)
	Нові стандарти безпеки дорожнього руху (ГорбачВ.І.)
	Актуальність розвитку кіберспорту в реаліях сьогодення (Марущак П.Д.)
	Зародження та розвиток бурякоцукрової промисловості в Україні (Помазан М.Г.)




