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Психолого-педагогічні 
характеристики сучасного 

викладача технічних 
дисциплін 

ДОПОВІДАЧ  

АНДРІЙ ДВОРНИК  

 

В І Д О К Р Е М Л Е Н И Й  С Т Р У К Т У Р Н И Й  П І Д Р О З Д І Л  
Н І Ж И Н С Ь К И Й  Ф А Х О В И Й  К О Л Е Д Ж  

Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Г О  У Н І В Е Р С И Т Е Т У  Б І О Р Е С У Р С І В  І  П Р И Р О Д О К О Р И С Т У В А Н Н Я  У К Р А Ї Н И  
 



Програми в усіх школах одні й ті ж, підручники 
однакові, але школи різні, тому що різні вчителі. 
Школа – це передусім учитель. Особистість учителя 
– наріжний камінь виховання. 
 
До хорошого уроку учитель готується все життя. 
 
Хоча б над тобою було сто вчителів – вони будуть 
безсилі, якщо ти не зможеш сам змусити себе до 
праці і сам вимагати її від себе. 
 

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ 



ОСНОВОЮ ВСІХ ЧАСІВ Є 
ПОЄДНАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 

МОЛОДІ ТА ДОСВІДУ 
СТАРШИХ ПОКОЛІНЬ. 



Вільний час учителя – це корінь, який живить 
джерела педагогічної творчості. 

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ 
 
 Вважається, що успішний, фінансово незалежний та 
досвідчений викладач – цікавий наставник, співрозмовник і 
можливо навіть друг. 
 Якщо відчувається позитивна стабільність,  то є постійне 
прагнення вивчити щось нове для розуміння навколишнього 
світу в реаліях часу, рухати інших до опанування знань із 
гаслом «ЦЕ МЕНІ ЦІКАВО, Я ЦИМ ЖИВУ». 
 Коли буденні клопоти поглинають цікавість до життя та 
роботи, необхідно зробити паузу й шукати можливість 
отримання задоволення в іншому напрямку, можливо навіть 
кардинально змінити напрями роботи або погляди на життя. 
 Дякую за увагу 



Доповідач:  

викладач циклової комісії 
з комп’ютерної інженерії 

Калініченко А.О. 

Використання 
технології web-квесту на 
заняттях з інформатики 

ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 



 В основі вебквесту лежить індивідуальна або групова робота студентів (з розподілом 
ролей) над вирішенням заданої проблеми з використанням інтернет-ресурсів.  
 Результати виконання вебквесту, можуть бути представлені у вигляді усного виступу, 
комп'ютерної презентації, буклету, публікації робіт студентів у вигляді вебсторінок і 
вебсайтів (локально або в Інтернеті). 

Вебквест як інноваційна технологія навчання 

 Вебквест (webquest) в освіті — це проблемне завдання з 
елементами рольової гри, для виконання якого 
використовуються інформаційні ресурси Інтернету.  
 Уперше ця модель проєктної діяльності була представлена 
викладачем університету Сан-Дієго (США) Берном Доджем і 
Томом Марч в 1995 році. Учителі всього світу використовують 
цю технологію як один із способів успішного використання 
Інтернету для навчання. 
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Веб-
квест 

Цікаві ігри 

Розвиток 
креативного 

мислення 

Уміння 
працювати                 
у команді 

Рольові 
ігри 

Творчі 
дослідження 
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Вступ 

Завдання 

Список інформаційних ресурсів 

Опис процедури роботи 

Опис критеріїв оцінки веб-квесту 

Висновок 

Структура вебквесту 
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Для здобувача освіти Для викладача 
як  основних учасників освітнього  процесу 

 

Це цікаво 
 

Це самоосвіта 

Розвиває: 
 уважність; 
 пунктуальність (вміння управляти часом); 
 лаконічність; 
 розумову діяльність; 
 навички роботи в команді; 
 комунікабельність; 
 навички роботи з інформаційними системами; 
 здатність критично мислити, оцінювати отримані 

відомості; 
 уміння збирати та опрацьовувати великі обсяги 

даних, аналізувати результати діяльності. 

Удосконалює вміння: 
 створювати сайти, блоги; 
 працювати з онлайн-сервісами; 
 створювати інтерактивні вправи онлайн; 
 працювати з HTML кодами; 
 виконувати монтаж аудіо, відео; 
 дистанційно навчатися; 
 уміння працювати на стику професій, розуміння 

матеріалу з різних предметних галузей; 
 збирати та опрацьовувати великі обсяги даних 
 здатність самонавчатися 
 

Це поєднання саме тих навичок,  які цінує  ринок 
праці у сучасних фахівців 

Це поєднання якостей, які  визначають творчого, 
ерудованого педагога 

Чому саме вебквест? 
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Створення вебквесту 

Крок1. Вибір теми 

Крок 2. Створення завдань 

Крок 3. Створення систем оцінювання 

Крок 4. Підбір джерел інформації 

Крок 5. Створення вебквесту 
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Платформи для квестів 

Навчальні сайти  

Блоги  

Вікіпедія 

Соціальні мережі 

Moodle 
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1. Google Сайти 

Засоби для створення вебквесту 
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2. Google Blogger 

Засоби створення вебквесту 

9 



3. будь-які інші системи керування вмістом (Wix, Joomla тощо) 

Засоби створення вебквесту 
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Оформлення покликань на інтернет-джерела 

https://learningapps.org/index.php?categ
ory=10&subcategory=4874&s= 
 
 

https://inlnk.ru/dn9Zj8 
 
 

https://puzzlecup.com/crossword-ru/ 
 

https://inlnk.ru/PmgpQE 
 

https://creambee.ru/qr-code-generator/ 
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Висновки 

Сучасний освітній процес нерозривно пов’язаний з 

інформаційними технологіями.   

Вебквест – сучасна та перспективна методика, що сприяє 

формуванню інформаційної компетентності в усіх учасників 

освітнього процесу, має ряд переваг і заслуговує на 

впровадження в освітній процес. 
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Дякую за увагу! 
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Компетентнісний підхід при реалізації  
Закону України «Про вищу освіту» та  

«Про фахову передвищу освіту»  
 

Оксана Зазимко, канд.техн, наук, доцент  
заступник начальника навчального відділу  



Всесвітній економічний форум опублікував  
ТОП-10 навичок, які будуть потрібні  

для роботи через 5 років 
ТОП-10 навичок у 2025 році: 

 
1. Активне навчання та стратегії навчання; 
2. Розв’язання складних проблем; 
3. Критичне мислення та аналіз; 
4. Креативність, оригінальність та ініціативність; 
5. Лідерство та соціальний вплив; 
6. Використання технологій, моніторинг та контроль; 
7. Аналітичне мислення та інноваційність; 
8. Створення технологій та програмування; 
9. Витривалість, стресостійкість та гнучкість!!!; 
10. Логічна аргументація, розв’язання проблем та 

формування ідей. 

 



ЗАКЛАДИ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
  Станом на початок 2022 року до початку повномасштабної війни в Україні 

функціонувало: 

•  619 закладів освіти,  з яких:  

- 281 вищої освіти, з контингентом студентів – 1.266,1 тис. осіб.,  
з них: 203 (72%) державної форми власності; 78 (28%) приватної форм власності; 

- 338 фахової передвищої освіти, з  контингентом студентів – 173,6 тис. осіб,  

• з них:  301 (89%) коледжів і технікумів державної та комунальної; 37 (11%) приватної 
форми власності.  

• Аграрних ЗВО: 128, з них: 
- 22 університети (17 університетів, 2 академії та 3 інститути) з контингентом студентів 

– 98,7 тис. осіб; 
- 106 коледжів та технікумів з  контингентом студентів – 54,7 тис. осіб. 

 
 



Українська освітньо-наукова система 
зіштовхнулася з величезною кількістю 

викликів, проте ми рішуче долаємо їх разом 
 • 420 заклади освіти зруйновано повністю 

• 2631 закладів освіти пошкоджено 

• 3051 закладів освіти постраждало від бомбардувань та обстрілів 

МОН  СТВОРИЛО ІНТЕРАКТИВНУ КАРТУ 
https://mon.gov.ua/ua 

ua  



За час повномаштабної агресії та війни : 
У Київській області: 
Зруйновано – 13  
Пошкоджено – 180  
У Чернігівській області: 
Зруйновано – 12  
Пошкоджено – 103 



Забезпечення якісної підготовки фахівців для успішної самореалізації в 
умовах сучасного ринку праці є однією з ключових проблем розвитку 

освітньої галузі української держави.  
Важливу ланку в освітній системі займають,  

як Університети, так і Коледжі 

 Нині в Україні 80 % випускників вступає до ЗВО, і лише 20 % опановує 
робітничі спеціальності. Це призводить до дисбалансу на ринку праці, де бракує 
кваліфікованих робітників і зростає відсоток безробітних із вищою освітою.  

 Потужна система щорічно готує понад 100 тис. фахівців середньої ланки, 
багато з яких одразу стають до роботи, а чимала частина продовжує навчання 
вже на бакалавраті.  

 Проте у рамках реформування освіти були тривалі дискусії і певна 
невизначеність, що робити з технікумами та коледжами. 
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6 червня 2019 р. після непростих дискусій у ВРУ законопроект № 8321-д 
«Про фахову передвищу освіту» був ухвалений парламентом,  

6 липня 2019 р. закон був підписаний президентом України   
та набрав чинності 9 серпня 2019 р. 

 
•        Закон передбачає функціонування фахової передвищої освіти як самостійного 

складника системи освіти, основу якого становитимуть фахові коледжі, в які вже 
трансформована переважна більшість нинішніх коледжів та технікумів (частина коледжів 
має намір залишитись у системі вищої освіти, конкуруючи з університетами). 
 

•        Основним результатом діяльності фахових коледжів - підготовка «Фахового 
молодшого бакалавра», яка вже триває 3 роки ‒ замість попереднього освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста»  
 

•        Найважливішою особливістю підготовки фахових молодших бакалаврів має 
стати незаперечна орієнтація на практичну діяльність в умовах сучасних виробництв і 
сфери послуг, на потреби ринку праці.  

•       Фахові коледжі можуть бути самостійними або входити до структури закладів вищої 
освіти.  
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Рівні освіти в Україні, які існують на сьогодні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 
 1

   
2 

 3
   

4 
 5

  5
  6

  7
 8

 9
 



Рівні та ступені вищої освіти 
 (стаття 5 Закону України «Про вищу освіту») 
Постнова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341  

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»  
із змінами  № 519 від 25.06.2020 

 (Національна рамка кваліфікацій) 
Рівень вищої освіти           Ступінь             Рівень НРК 
5. Кваліфікація фахової передвищої освіти - фаховий молодший бакалавр відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій.                                        
     

  Фахова передвища освіта  Фаховий молодший бакалавр 5 
6. Кваліфікації вищої освіти відповідають:      
   Початковий (короткий цикл)  Молодший бакалавр                          5  
   Перший    Бакалавр                    6 
   Другий              Магістр                        7 
   
   Третій                            Доктор філософії            8 
 
   Науковий                                   Доктор наук    8                       

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF


      Здобуття освіти за кожним  рівнем освіти  передбачає успішне  виконання  відповідної 
освітньої програми, що є підставою для  присудження  відповідного ступеня освіти та  
вищої освіти : 
1.1.  Фахового молодшого бакалавра  180 ЄКТС   3 роки  
  (з яких до 60 кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання результатів  
 навчання осіб); 
1.2.  Фахового молодшого бакалавра  240 ЄКТС   4 роки  
  (у т.ч. 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою профільної  
 середньої освіти) 
2. Молодший бакалавр          90 - 120 ЄКТС   1,5 - 2 роки 
3. Бакалавр           180- 240 ЄКТС   2  -   4 роки 
4. Магістр   
  - освітньо-професійна   90 ЄКТС    1,5 роки 
  - освітньо-наукова   120 ЄКТС   2 роки 
 
ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система  
одиниця  вимірювання  обсягу навчального  навантаження  здобувача освіти та вищої освіти. 
 
Один навчальний рік – 60 кредитів. Обсяг одного кредиту ЄКТС  становить - 30 годин. 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Рівні та ступені освіти та  вищої освіти 



 
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 

Закону України «Про вищу освіту» 
  1)  Автономія закладу вищої освіти - самостійність, незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку 

академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного 
добору і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом; 
2) Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та визначених Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими законами України 
правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності  
3) Академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому 
закладі вищої освіти на території України чи поза її межами; 
4) Академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової 
та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових 
досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом; 
5) Акредитація освітньої програми !!!- оцінювання освітньої програми або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 
забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти 
………… 
13) Компетентність - здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної 
комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей; 
14) Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС 
становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

….. 

22) Студентоцентроване навчання - підхід до організації освітнього процесу, що передбачає: 
заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу; 
створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для 
формування індивідуальної освітньої траєкторії; 
побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу; 

23) Якість вищої освіти - відповідність умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої 
освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом 
здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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Стаття 1. Основні терміни та їх визначення Закону України 
«Про фахову передвищу освіту»  
 1) Академічна мобільність у фаховій передвищій освіті - можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи 

проводити дослідницьку (мистецьку, спортивну) діяльність в іншому закладі освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами; 

2) Акредитація освітньо-професійної програми!!!!!! - оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу фахової 
передвищої освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти; 

3) Атестація здобувачів фахової передвищої освіти - встановлення відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої 
освіти вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту; 

4) Дослідницька діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на 
проведення наукових досліджень з метою отримання і використання нових знань та здійснення технічних і науково-технічних розробок; 

5) Інноваційна діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на створення 
або вдосконалення конкурентоздатних технологій, у тому числі інформаційних, .. 

6) Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 
індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на 
отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації; 

….. 

10) Стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для 
всіх освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності; 

11) Студентоорієнтоване навчання - підхід до організації освітнього процесу,…. 

12) Якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 
фахової передвищої освіти, яка забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти. 

 



       Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності навчальних закладів і 
наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності 
 
Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах  кожної спеціальності відповідно  
до Національної рамки кваліфікацій 
 
Стандарт вищої освіти  визначає такі вимоги до освітньої програми: 
1. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття  відповідного ступеня вищої освіти 
2. Перелік компетентностей випускника 
3. Нормативний зміст підготовки, сформований у термінах результатів навчання 
4. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
5. Вимоги до внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти 
6. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 
 
Для реалізації стандартів вищої освіти  ЗВО : 
1.Розробляє навчальний план (робочий навчальний план на кожен навчальній рік), який визначає перелік та обсяги  
навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС 
2. Визначає послідовність вивчення дисциплін навчального плану 
3. Форми проведення навчальних занять та їх обсяг 
4. Графік навчального процесу 
5. Встановлює форми поточного і підсумкового контролю 
 
 

 
  

 Стаття 10. Стандарти вищої освіти 
Закону України «Про вищу освіту» 



   Стандарти фахової передвищої освіти розробляються для кожної спеціальності відповідно до 
Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення змісту та оцінювання результатів 
освітньої діяльності за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти. 
 
Стандарти освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах  кожної спеціальності 
відповідно до Національної рамки кваліфікацій 
 

Стандарт освіти  визначає такі вимоги до освітньої програми: 
1. Перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей і результатів навчання здобувачів фахової 

передвищої освіти; 
2. Вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;  

3. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра за відповідною 
спеціальністю; 

4. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
5. Вимоги до внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти 
6. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 
 
Для реалізації стандартів освіти  ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  (Фаховий коледж)!!!!!!: 
1. Розробляє навчальний план (робочий навчальний план на кожен навчальній рік), який визначає перелік та обсяги  
навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС 
2. Визначає послідовність вивчення дисциплін навчального плану 
3. Форми проведення навчальних занять та їх обсяг 
4. Графік навчального процесу 
5. Встановлює форми поточного і підсумкового контролю 
 
 

 
  

Стаття 8. Стандарти фахової передвищої освіти 
Закон України «Про фахову передвищу освіту» 
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   Система стандартів вищої освіти 
 Систему стандартів вищої освіти складають:  
- Державний стандарт вищої освіти,  
- Галузеві стандарти вищої освіти  
- Стандарти вищої освіти закладів вищої освіти. 
Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості  освітньої діяльності ЗВО незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм 
навчання. 
 Державний стандарт вищої освіти 
Державний стандарт містить складові: 
•Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; 
•Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладах вищої освіти за відповідними рівнями 
(Постанова КМУ від 29.04.2015 р. № 266 із змінами та доповненнями, яка містить 29 галузей знань); 
•Вимоги до освітніх рівнів вищої освіти 
 Галузеві стандарти вищої освіти 
Галузеві стандарти містять складові: 
•кваліфікаційні характеристики випускників закладів вищої освіти; 
•освітньо-професійні програми підготовки; 
•засоби діагностики якості вищої освіти. 
 Стандарти вищої освіти закладів вищої освіти 
Стандарти вищої освіти закладів вищої освіти містять складові: 
•перелік спеціалізацій за спеціальностями; 
•варіативні частини характеристик випускників закладів вищої освіти; 
•варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки; 
•навчальні плани; 
•програми навчальних дисциплін. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8


Про застосування «Стандартів освіти» 
 під час розроблення освітніх програм  

У стандартах виписані інтегральні, загальні та спеціальні компетенції на основі яких 
навчально-методичним комісіям факультетів, циклових комісій та інших підрозділів  необхідно визначитися: 

- з переліком дисциплін, вивчення яких забезпечить досягнення програмних результатів навчання та 
відповідних компетенцій. 
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Компетентність — досвід, обізнаність та знання 
 

 Компетентність у перекладі з латинської (competentia) означає 
коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. 

 
 Компетентність також визначається як набута у 
процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із 
знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно 
реалізовуватися на практиці. 

 
 Компетенція організації — коло повноважень будь-
якої організації, установи чи особи; коло питань, в яких дана особа має 
певні повноваження, знання, досвід. 

 
 Компетентність працівника — це ступінь його кваліфікації, яка 
дозволяє успішно вирішувати завдання, що стоять перед ним. 
 



 Компетентнісний підхід — спрямованість освітнього процесу на досягнення 
інтегральних результатів у навчанні, якими є загальні (базові, ключові) і спеціальні (предметні) компетентності 
тих, хто навчається.  
Загальні (базові, ключові) компетентності забезпечують наступність і послідовність навчання впродовж усього 
життя людини, вони поступово поглиблюються і збагачуються залежно від рівня освіти.  
 
 У вищій освіті та професійній підготовці виділяють, крім загальних (базових, ключових), професійні 
(пов'язані із спеціальністю) та фахові (пов'язані із спеціалізацією) компетентності. 
 
 Звідси компетентнісний підхід у вищій освіті слід розуміти як єдність таких положень: 
1.    Спрямованість на досягнення інтегральних показників підготовки майбутнього фахівця. 
2.    Системність набуття основних груп компетентностей – загальних (ключових), професійних і фахових. 
3.    Залежність системи компетентностей від рівня і ступеня вищої освіти, її поступове ускладнення, 
оновлення і збагачення. 
4.    Зорієнтованість на соціалізацію і професіоналізацію особистості, постійне поглиблення (вдосконалення) 
компетентностей в умовах неперервної освіти. 
 
 Компетентнісний підхід органічно поєднується і доповнюється іншими методологічними 
підходами (системним, діяльнісним, розвивальним, суб’єкт-суб’єктним тощо), створюючи таким чином 
підґрунтя для подолання застарілих форм і методів навчання, посилення навчальної мотивації, інтеграції видів 
освітньої, професійної, культуротворчої діяльності. 
 
 Принципова відмінність компетентнісної освітньої парадигми полягає в цільовій спрямованості вищої освіти, 
ціннісних орієнтирах суб’єктів навчання, очікуваних результатах освітньо-професійної підготовки майбутніх фахівців. 
Відповідно до реалій і потреб інформаційного суспільства компетентнісно орієнтована вища школа відмовляється від 
застарілої практики передавання та відтворення готових знань, спрямовує всіх учасників освітнього процесу на 
досягнення інтегральних показників в особистісному і професійному розвитку, під якими розуміють компетентності. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0


Перелік компетентностей випускника ЗВО 
Стандарт вищої освіти 

(приклад для ОС «Бакалавр») 



Перелік компетентностей випускника ЗВО 
Стандарт вищої освіти 



Інтегральна компетентність Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в сфері цивільної безпеки або у процесі навчання, що вимагає 
застосування положень і методів, актуалізованих та достатніх для проведення моніторингу небезпек, аналізу 
ризиків виникнення та реалізації аварій, надзвичайних ситуацій, нещасних випадків, професійних захворювань 
й інцидентів на виробництві та у невиробничій сфері, оцінювання їх можливих наслідків, розробки заходів та 
засобів щодо їх запобігання, локалізування та ліквідування. 

Загальні компетентності ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  
ЗК 6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 7. Здійснення безпечної діяльності. 
……. 
 

Спеціальні (фахові) 
компетентності 

СК 1. Здатність забезпечувати виконання функцій держави з дотримання й впровадження основних принципів 
державної політики в сфері охорони праці та цивільного захисту. 

СК 2. Здатність оперувати термінами та визначеннями понять у сфері цивільної безпеки, володіти основними 
методологічними підходами, технологіями та засобами проведення ідентифікації, …... 

СК 3. Здатність до ідентифікації та оцінки небезпек, ризиків й можливостей для об’єктів, технологічних 
процесів, виробничого устаткування, людини та навколишнього середовища у сфері цивільної безпеки. 

…… 

СК 14. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, з представниками суспільних та професійних 
груп різного рівня з позиції соціальної відповідальності та ризик-орієнтованого підходу, знання основ ділового 
спілкування, ведення службової документації. 



Форми атестації здобувачів вищої освіти 
Стандарт вищої освіти  



Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

 
Форми  атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти 
 

Єдиний державний кваліфікаційний 
іспит (ЄДКІ) 

Вимоги до кваліфікаційного іспиту 
(іспитів) 

Кваліфікаційний іспит (іспити) має бути 
спрямований на перевірку досягнення 
результатів навчання, визначених 
Стандартом та освітньо-професійною 
програмою за спеціальністю 263 – 
Цивільна безпека. 
Вимоги до єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту (іспитів) 
встановлюються законодавством.  



Стандарт вищої освіти 



Стандарт вищої освіти 



 
7. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення 
якості фахової передвищої освіти 
 У закладі фахової передвищої освіти повинна функціонувати система забезпечення закладом якості освітньої діяльності, 
яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 
1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти,  
2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують 
відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти  
3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою 
гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти 
і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти; 
4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних 
документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти  
організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо; 
5) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність 
закладу та всі  освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти; 
6) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами 
фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної 
відповідальності; 
7)забезпечення дотримання студенто-орієнтованого навчання в освітньому процесі тощо 
… 

 



Розділ V   Закону України «Про вищу освіту»  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти 
1. Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із: 
1) системи забезпечення ЗВО якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості); 
2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності ЗВО та якості вищої освіти; 
3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних 
установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. 
2. Система забезпечення ЗВО якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості) передбачає здійснення таких процедур: 
1) Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників ЗВО та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ЗВО, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 
4) Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників; 
5) Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи 
студентів, за кожною освітньою програмою; 
6) Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 
7) Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 
8) Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками ЗВО  та здобувачами вищої освіти, у тому числі 
створення і ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату 



Удосконалення механізмів  
для забезпечення якості вищої освіти 

1. Функціонування внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості освіти 

2. Студентоценрованість навчання!!!!! 

3. Формування якісного контингенту  студентів 

4. Забезпечення сучасного змісту освіти 

5. Сучасні технології викладання та навчання!!!! 

6. Удосконалення системи підсумкової атестації 

7. Нові моделі підготовки фахівців 

8. Модернізація системи наукової атестації  
 



Система внутрішнього забезпечення якості передбачає 
здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості 
вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду 
освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних і педагогічних працівників ЗВО та 
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 
на офіційному веб-сайті ВНЗ; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, 
наукових і науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для 
організації освітнього процесу, у тому числі самостійної 
роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні 
програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату у наукових працях 
працівників ЗВО і здобувачів вищої освіти. 

58% 

10% 

15% 

3% 
1% 13% 

Так, в магістратур 

Так, в аспірантурі 

Не хочу, бо витрати на освіту перевищують мої 
фінансові можливості 

Хочу, бо напевно знаю, що ще два роки зможу бути 
студентом 

Хочу, бо мене не призвуть до війська 

Не знаю 

Чи хочете Ви продовжувати навчання в НУБіП 
України 



Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти”  
Анкетування студентів для визначення їх задоволеності якістю надання 

освітніх послуг 
Удосконалення контролю якості надання освітніх послуг у НУБіП України 

 

Студенти Науково-педагогічні працівники Методисти,  
секретарі деканатів 

Анкетування з метою вивчення соціальної думки  
та тестування студентів для виявлення рівня знань 

Анкетування старост академічних груп (кінець 
вересня) 

Анкетування зав. кафедрами  
(кінець вересня) 

 
Методисти, секретарі деканатів, 

лаборанти (вересень, червень) 
Анкетування студентів факультетів чи ННІ  

(за планом вченої ради) 

Анкетування студентів через сайт університету  
(за результатами сесій) 

Анкетування випускників 
 (кінець травня, червень) 

НПП окремих факультетів ННІ (за планом 
вченої ради 

Тестування випускників у системі moodle  
(ректорський контроль) 

Тестування студентів (деканський, директорський контроль, за 
результатами сесій) 
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Розміщення 
нормативної 

документації щодо 
організації 

освітнього процесу 
на офіційній веб-

сторінці  
університету 



Розроблення, затвердження, моніторинг  
та перегляд освітніх програм регламентовано  

«Положенням про освітні програми в НУБіП України» 
Гарант освітньої програми – це науково -
педагогічний або науковий працівник, який 
працює за основним місцем роботи, несе 
відповідальність за якість освітньої програми, має 
науковий ступінь або вчене звання за відповідною 
чи спорідненою до освітньої програми 
спеціальністю, або належний досвід роботи в 
галузі.  
 

Призначення, права та обов'язки гаранта освітньої 
програми відносяться до автономії закладу вищої 
освіти.  
 
Цей працівник може виступати гарантом лише однієї 
освітньої програми. Гарант освітньої програми може 
працювати на відповідній кафедрі або в будь-якому 
іншому університетському підрозділі. 



Нормативне забезпечення освітнього процесу 
Освітня діяльність_Положення_54документи  щодо організації освітнього процесу  

в НУБіП України 



 Доповнення  нормативних актів НУБіП України  

за результатами попередніх акредитацій та в сучасних 

умовах   
Тимчасовий порядок реалізації прав на внутрішню академічну мобільність у НУБіП України здобуввачів 

вищої освіти із ЗВО, які розташовані на тимчасово окупованих теріторіях. 
 

Порядок визнання результатів навчання здобувачів ВО, здобутих шляхом неформальної освіти або  

інформальної освіти, у НУБіП України  
 

Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти в НУБіП України 
 

Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у НУБіП України 
 

Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти у НУБіП України 
 

Положення про екзамени і заліки у НУБіП України 
 

Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України 
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• У 2022-2023 навчальному році в 

університеті реалізується: 

50 освітні програм на бакалаврському та  

53 – на магістерському рівні,                             

з яких 7 є освітньо-науковими 
https://nubip.edu.ua/node/46601 

 

• Якість понад 10 із них в 2021-2022 н.р. і 
вже 3 ОПП в 2022-2023 н.р. було 
підтверджено Національним агентством 
із забезпечення якості вищої освіти в 
процесі їх акредитації  та отримано 

Сертифікати про акредитацію.  

 

• 5 ОПП підготовки бакалаврів та магістрів 
цими дня будуть проходи акредитацію 

https://nubip.edu.ua/node/46601


Навчально-методичні комплекси дисциплін (НМК) 

Навчально – методичний комплекс 
дисципліни 
  
1. Робоча програма навчальної дисципліни 

(додаток 2). 
2. Силабус навчальної дисципліни 

(додаток 3). 
3. Електронний навчальний курс 

дисципліни (на навчальному порталі 
НУБіП України eLearn). 

4. Конспекти лекцій та їх презентації (в 
електронному вигляді). 

5. Підручники, навчальні посібники, 
методичні матеріали щодо вивчення 
дисципліни для студентів денної та 
заочної форм навчання. 

6. Програма навчальної (виробничої) 
практики дисципліни (якщо вона 
передбачена навчальним планом). 



Силабус — коротка програма 
дисципліни, яка включає: 
- опис навчальної дисципліни,  
- мету та завдання,  
- змістовні модулі,  
- найменування тем занять та 
тривалість кожного заняття,  
- завдання до самостійної роботи,  
- час консультацій та вимоги 
викладача,  
 - критерії оцінювання,  
- список літератури.  



Огляд освітніх ресурсів для 
організації дистанційного 
навчання 

Доповідач 

Оксана КУЛИК 

ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 

25.01.2023 







ugf.academy 



• 100% онлайн-формат 

• доступ до архіву лекцій 24/7; 

• контент англійською з синхронним 
перекладом на українську; 

• широкий набір тем: від ІТ та інженерії до 
економіки та підприємництва; 

• спікери світового масштабу, які 
підтримують Україну та українців; 

• можливість поставити питання лектору 
та познайомитися з колегами; 

• сертифікати про участь; 

• безкоштовний доступ для всіх учасників 

Особливості 

Студенти, аспіранти, викладачі, професіонали 
мають можливість безкоштовно відвідувати 
онлайн-лекції професорів провідних світових 
університетів, закордонних топекспертів та 
підприємців. 





Особливості навчального процесу 

 

Субтитрування українською мовою лише двох курсів 
«Model Thinking» та «Introduction to Finance» з 2013 року 
 

Тривалість 
навчального 

процесу – від 3 до 
10 тижнів. 

Навчання є 
асинхронним 

Взаємне 
оцінювання робіт 

студентами 

«Кодекс честі» 
Сертифікати 

безкоштовні та 
платні ($30-$40) 



• безкоштовне навчання у провідних науковців 
світу 

• зручність навчання 

• взаємодії між студентами на форумах сайту чи 
поза ними 

• розширення світогляду 

• використати сертифікату Coursera під час 
прийому на роботу 

• заздалегідь підготуватися до навчання у вищій 
школі 
 

Переваги 

• критикується система оцінювання студентів 
іншими студентами 

• використання окремими студентами плагіату в 
своїх роботах 

• низька можливість взаємодії між студентом та 
викладачем 

• надмір інформації на форумах курсу 

• не приділяється досить уваги невстигаючим 
студентам 

Недоліки 



Платформа «Labster» – світовий лідер з розроблення 
віртуальних навчальних симуляторів, завдяки яким 
успішно навчаються вже    5 млн. студентів та учнів 3000 
навчальних закладів в 70 країнах світу.  

 

Віртуальні симуляції на платформі доступні з таких галузей 
 

 

анатомія та фізіологія 

біологія 

біотехнологія 

фізика 

мікробіологія 

наука про землю 

хімія (біохімія) 









ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптичні ілюзії  
та  

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ 
           

 
 
 
 
 
Підготувала:   Світлана  ПРИХОДЬКО 
 
 
 



Оптичні ілюзії 



Що ж таке оптичні ілюзії? 
Оптичні ілюзії – це оптичний обман нашого 
мозку.  
Око бачить, що нарисований один об’єкт, проте 
мозок розуміє цей об’єкт по-своєму. Коли око 
одержує картинку – включається велика 
кількість процесів у нашому мозку. Ми починаємо 
аналізувати цей процес, як комп’ютер.  
Починається аналіз розташування основних 
граней, кутів, структура кольору або позиція 
джерел світла. І у багатьох випадках цей аналіз 
несвідомо є неточним – проходить корекція 
зорових образів. 



Різновиди оптичних ілюзій 

 Ілюзії сприйняття кольору; 
 
 Ілюзії руху; 

 
 Неможливі рисунки; 
 
 Перевернуті зображення; 

 
 Стерео-ілюзії;  

 
 Парейдолічні ілюзії 



 









Скільки людей можна знайти на цій 
картинці? 



…червоні, горизонтальні лінії, 
вони паралельні чи ні? 



Завдання 1. Біля будинку стояли ящики 
і бочки, їх прийняли відразу після дощу. 

На землі залишилися сліди різної форми, 
які показані на малюнку.  
Скільки бочок і ящиків стояло біля будинку?  
А може бути, що там були тільки бочки? 
 

https://3.bp.blogspot.com/-wDE3DwucZH4/Vyu3niJ7Y6I/AAAAAAAAAEM/JIUAs3Jaev8UuZOT6Uc3fDGwC-7as-VdQCLcB/s1600/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+(4).png


Завдання 2. Скільки кубиків зверху і 
скільки знизу? 

https://1.bp.blogspot.com/-EGLOaf3J_fU/Vyu3wPCGEoI/AAAAAAAAAEQ/rkyrlUXMuIQEnr0f6EOfQJgcxm8lSG18QCLcB/s1600/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+(5).png


Завдання 3. Кресленик, як відомо, 
читають від кутового штампу. 
Зверніть увагу на малюнок. 
Що зображено на малюнку зліва, з 
права  і яка цифра проставлена там? 
 

https://2.bp.blogspot.com/-ecbpqRPbbLs/Vyu4kC5ij6I/AAAAAAAAAEo/ggoKCmkz8lgO-ZM-laEFCYB7pH81X9e7QCLcB/s1600/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+(10).png


Завдання 4. Що перед вами, 
паралелепіпед з вирізом, чи три 
площини проєкцій з розташованим  в 
них предметом? 

https://3.bp.blogspot.com/-gL6fsZwjwIs/Vyu34vQ7ypI/AAAAAAAAAEU/vgK3GORSMqc931WaFXRp_Hdok3KmyOMNwCLcB/s1600/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+(6).png


 
Логічні завдання 



Завдання 5. Куб пофарбували з усіх 
боків, розрізали на маленькі кубики 

як показано на малюнку. 
1. Скільки отримаємо кубиків 

зовсім не пофарбованих? 
2. У скількох кубиків 

пофарбованою буде одна 
грань? 

3. У скількох кубиків буде 
пофарбовано дві грані? 

4. У скількох кубиків 
пофарбованими буде три 
грані? 

5. У скількох кубиків буде 
пофарбовано чотири грані? 

 
    

 

 
 

 

https://1.bp.blogspot.com/-EglqVscRoNw/Vyu59kybXrI/AAAAAAAAAFQ/UXGZN34L9IgeFRItVTuBbKKMJhbvtm86ACLcB/s1600/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+(17).png


Завдання 6. Проєкції яких, всім відомих, 
предметів відображені на рисунках 



Практичні завдання 



Завдання 7. Зігнути проволоку таким 
чином, щоб вона відповідала 
зображенню трьох видів на картці. 

 
 
     



Завдання 8. В пластині вирізані три 
отвори. Виконати корок, який при 
 повороті різними сторонами 
повинен щільно закривати всі три 
отвори. 
 
     



Дякую за увагу! 
 

 



ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА РОЗВИТОК 
СУСПІЛЬСТВА 

Ніжин 2023  

Кочур Дмитро Олегович 



Штучний інтелект - атрибути розумних систем, які 
виконують інноваційні функції, традиційно 
вважаються прерогативою людини; наука і технологія 
створення інтелектуальних машин, особливо 
інтелектуальних комп'ютерних програм.  



Багато компаній, включаючи автономні 
транспортні засоби Google, Mercedes-Benz та Honda, 
розробили дивовижні приклади ШI. 



Асимо, гуманоїдний робот 



Робот да Вінчі 



Кістмет  



Toyota-скрипаль-робот 



Cyberdyne, робототехнічний екзоскелет 



Штучний інтелект (ШI) широко 
використовується в економіці, тому банки 

використовують системи штучного інтелекту в 
управлінні економічними системами, 

страховою діяльністю, фондовими ринками, 
управлінні персоналом, також популярність 

використання в галузі телекомунікацій для їх 
вдосконалення. 



Загрози штучного інтелекту 



Штучний інтелект набирає популярності 
швидшими темпами; впливаючи на те, як ми 
живемо, взаємодіємо та покращуємо досвід 

клієнтів. 



Складні алгоритми застосування ШІ, та 
навчання машин передбачає кардинальні 

зміни світового рівня 



 



Екологічні міфи енергетики 

Ніжин 2023 





Міфи «Зеленої 
енергетики» 

МІФИ 
1.Це дорого і невигідно. 
2.Викопне паливо  не може замінити повністю. 
3. Не для нашого клімату 
4.Вітряки небезпечні для тварин 

ФАКТИ 
1. Енергія, вироблена вітростанція, подешевшала на 50% (з 2009-2015), а сонячна — на 80% (з 

2008-2015). Актуальним залишається те, що протягом тривалого часу більшість державних 
інвестицій в енергетику спрямовується на традиційні проекти.  

2. Станом на 8 травня 2016 Німеччина змогла на 87% забезпечити себе зеленою енергією, на 
окремих дільницях були зафіксовані її перевиробництво.  

3. Якщо  розглядати питання  виключно з точки зору використання одного з видів 
альтернативної енергетики, то так, але комплексне використання всіх можливих видів 
дозволяє ефективно генерувати «зелену енергію». 

4. Таке припущення висловлювалася досить часто на найвищому державному рівні ... «вітряки 
вбивають птахів. Велика вібрація, не те що черв'яки на поверхню не вилазять, а навіть 
кроти». Згідно з даними американської вітроенергетичної асоціації, загибель птахів від 
вітряних установок становить 1% від птахів, загиблих з вини людини. Стосовно вібрації, це 
питання давно вирішене зміненими формами гвинтів, швидкістю обертання і конструкції.  



МІФИ ПОВ’ЯЗАНІ З АТОМНОЮ ЕНЕРГЕТИКОЮ 

 Усі АЕС — небезпечні. 
Насправді за весь час розвитку 
атомної енергетики було всього 
дві великі катастрофи — у 
Чорнобилі та Фукусімі. Окрім 
цього, було ще декілька менших 
аварій, які не спричинили шкоди 
ні людям, ні екології. 
 

Атомна енергетика шкідлива для 
довкілля. 
У порівнянні з ТЕС, які спалюють 
викопне паливо, АЕС майже не 
виділяють вуглекислого газу. Тому 
атомну енергетику вважають 
зеленою. 



ПРИЧИНИ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ІНВЕСТОРІВ  
«ЗЕЛЕНОЮ ЕНЕРГЕТИКОЮ» 

1.ПІАР 
2.МОДА 
3.ПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ 
4.ВИЧЕРПНІСТЬ ОСНОВНИХ РЕСУРСІВ 
5.ЕНЕРГЕТИЧНА НІША 



ВИСНОВКИ! 



Дякую за увагу!! 



ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Факультет психології та соціальних технологій 

Кафедра практичної психології та соціальних технологій 

 



Протягом життя людина неодноразово зазнає впливу психотравматичних чинників, 
опосередкованих раптовим виникненням емоційно значущої несприятливої ситуації. 
Проте особливості реагування на емоційно несприятливі фактори є досить 
індивідуальними. Зазначимо, що навіть у найскладніших екстремальних умовах майже 
25% осіб зберігають самовладання, адекватно оцінюють ситуацію, діють ефективно, 
відповідно до обставин.  

Отже, поведінка в екстремальних ситуаціях зумовлена індивідуально- 
психологічними особливостями й особистісними властивостями людини. 

Екстремальними називають ситуації, що загрожують здоров'ю і життю людини. 
Суб'єктивно екстремальні ситуації набувають форми екстремальності – особливого 
стану людської психіки, спричиненого незвичними чи екстраординарними умовами, 
що зумовлюють підвищену тривожність та особливу емоційну напруженість. 

Поняття екстремальності було запозичене психологією з медичних досліджень 
психогенних реакцій людини на надзвичайні ситуації, з фізіологічного вчення Г. Сельє 
про стрес і загальний адаптаційний синдром, а також з досліджень адаптації людини в 
особливих умовах життя – технічних, екологічних, на війні тощо. 



Фактори, спричинені екстремальною ситуацією:  
 
1. Раптовість.  
2. Відсутність подібного досвіду.  
3. Тривалість.  
4. Втрата контролю над ситуацією.  
5. Горе і втрата.  
6. Постійні зміни.  
7. Експозиція смерті.  
8. Моральна невпевненість.  
9. Поведінка жертв та свідків події.  
10. Масштаб руйнувань.  
 
 



Розлади, зумовлені стресом – це розлади психічного здоров'я, що виникають внаслідок 
атипової реакції як на короткострокові, так і на довгострокові проблеми, що викликають 
фізичний, психічний або емоційний стрес.  

Тривожні і пов'язані зі страхом розлади є найпоширенішими в усьому світі серед 
психічних і поведінкових розладів і пов'язані зі значними збільшенням непрацездатності, 
економічними витратами і зниженням якості життя.  

У Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-11) тривожні і пов'язані зі страхом розлади, які 
проявляються протягом життя, зведені в один розділ.  

У попередній редакції МКХ (МКХ-10) більшість тривожних розладів знаходилося в групі 
невротичних, пов'язаних зі стресом розладів.  

У МКХ11 пропонується всі розлади з основними клінічними ознаками у вигляді тривоги 
або страху об'єднати в нову групу.  

Агорафобія і панічний розлад в МКХ-11 є різними чітко диференційованими 
розладами, оскільки є переконливі докази відмінностей в перебігу, захворюваності, 
розподілі за статтю і реакції на лікування, крім того панічні напади можуть виникати в 
контексті інших тривожних і пов'язаних зі страхом розладів, ймовірність виникнення яких, 
головним чином, залежить від стимулів або ситуації, що викликають страх. 



 
Посттравматичний стресовий розлад (код 06В40 в новій МКХ-11) – це 

різновид неврозу, що виникає в результаті переживання однієї чи кількох 
психотравмуючих подій, таких як, наприклад, військові дії, теракти, аварії чи 
стихійні лиха, катастрофи, важка фізична травма, насильство, загроза смерті або 
перебування свідком, заподіювачем або співучасником чужої смерті. 

ПТСР має прояв у довготерміновій реакції на стрес — його негативний вплив 
спостерігається щонайменше після чотирьох тижнів після травматичної події. 
 

СИМПТОМИ ПТСР 
 повторюване переживання травмуючої події, як наяву, так і під час сну 
 уникнення людей або місць, пов’язаних з травмуючою подією; 
  уникнення розмов чи думок про подію; 
 постійне відчуття «існування на межі» та перезбудження; 
 відчуття роздратування або агресивні спалахи. 



У психологічній науці виділено три групи симптомів ПТСР:  
 
1. Симптоми повторного переживання: повторні нав’язливі негативні 

спогади про подію; повторні негативні сни, пов’язані з подією; раптові образи й 
почуття (флеш-беки); інтенсивний психологічний стрес під час подій, що 
нагадують або символізують травму.  

2. Симптоми уникнення: уникнення думок і почуттів, пов’язаних з подією; 
уникнення діяльності, пов’язаної з подією; неможливість згадати деталі події; 
зниження інтересу до раніше значущої діяльності; почуття відстороненості, 
відчуження від інших людей; збіднення почуттів; відсутність орієнтації на 
майбутнє.  

3. Симптоми підвищеної збудливості: труднощі засинання, безсоння; 
дратівливість; труднощі концентрації уваги; надмірна пильність; вибухові реакції; 
фізіологічна реакція на події, що символізують або нагадують травму.  



Психосоматичні наслідки впливу травмуючих ситуацій на людину :  
 непатологічна психофізіологічна реакція, що триває протягом декількох днів.  

На психологічному рівні характеризується емоційною напругою, декомпенсацією 
(загостренням) особистісних акцентуацій, порушенням сну.  

На соціальному рівні їй властиві критичне оцінювання того, що відбувається, 
цілеспрямована діяльність;  
 психогенна адаптивна реакція, яка триває до шести місяців.  

На психологічному рівні характеризується невротичним рівнем розладів, астенічними, 
депресивними та істеричними синдромами.  

На соціальному рівні їй властиві зниження критичного оцінювання того, що 
відбувається, та можливостей цілеспрямованої діяльності, виникнення міжособистісних 
конфліктів;  
 невротичний стан, що триває три-п’ять років.  

На психологічному рівні характеризується неврозами виснаження, нав’язливого стану, 
істерією.  

На соціальному рівні йому властиві втрата критичного розуміння і можливостей 
цілеспрямованої діяльності, високий ступінь суперечливості та неузгодженості цінностей 
структури особистості, міжособистісні конфлікти.  



Всі люди, які опинилися в безпосередній близькості від кризової або 
надзвичайної події, вважаються постраждалими, оскільки навіть якщо не 
постраждала власно людина, а її родичі, то неможливо залишатися байдужим.  

У психології розроблено класифікацію груп, постраждалих у надзвичайних 
ситуаціях:  
 I група – “жертви”, яким притаманні: больовий шок, гострі психічні реакції;  
 II група – постраждалі, що відчувають втрату, виявляють реакцію уникнення, 
ступор, тремор, рухові порушення), зворотна реакція (приплив сил);  
 III група – очевидці, яким притаманні афективні реакції, мовна активність, 
пошук винних у події;  
 IV група – спостерігачі, в яких можуть спостерігатися афективні реакції. 

Психологічної допомоги потребують всі перелічені групи людей, у тому числі 
й ті, хто ніколи в житті не опинився б у кабінеті психотерапевта.  

Реально задовольнити таку потребу зараз практично неможливо 



Принципи та методи екстреної консультативної допомоги  
 
Специфічними принципами надання допомоги при психологічній 

травмі в результаті впливу екстремальних ситуацій є:  
 невідкладність;  
 наближеність до місця подій;  
 Формування установки на відновлення нормального стану;  
 єдність і простота психологічного впливу;  
 Принцип «поверхневої» інтервенції.  



Невідкладність означає, що допомога потерпілому повинна надаватись 
якомога швидше (протягом 48-72 годин): чим більше часу пройде з моменту 
травми, тим вища ймовірність виникнення хронічних розладів, у тому числі і 
посттравматичного стресового розладу.  

Принцип наближеності полягає в наданні допомоги у природній обстановці і 
соціальному оточенні, а також у мінімізації негативних наслідків ―госпіталізації‖.  

Установка на відновлення нормального стану: з особою, яка перенесла 
стресову ситуацію, слід поводитися не як з пацієнтом, а як з нормальною 
людиною, підтримуючи її впевненість у швидкому поверненні нормального стану.  

Єдність психологічного впливу – або допомогу повинна надавати одна 
особа, або процедура надання психологічної допомоги повинна бути уніфікована.  

Простота психологічного впливу полягає у вмінні ізолювати потерпілого від 
джерела травми, надати їжу, відпочинок, безпечне оточення і можливість бути 
вислуханим.  

Принцип інтервенції – робота з симптоматикою, а не з синдромами.  



  

Алгоритм надання допомоги 
 

1. Підійти до потерпілого й назвати себе. 
2. Забезпечити власну безпеку та безпеку потерпілого - знайти безпечне місце, в 

якому надаватиметься допомога; 
3. З’ясування фізіологічного стану потерпілого (перевірити, чи він не 

поранений або травмований); 
4. Якщо необхідно, викликати допомогу (наприклад, для евакуації потерпілого); 
5. Забезпечення зорового, емоційного та вербального контакту з потерпілим, 

його соціальна підтримка, забезпечення водою, їжею, теплом; 
6. Спробувати повернути потерпілого до реальності (з'ясувати, чи він розуміє, 

де зараз перебуває, чого бажає) та пробудити його емоції; 
7. Надання усієї необхідної інформації потерпілому щодо можливості отримати 

додаткову допомогу. 
 



Психологічна допомога першого етапу повинна бути спрямована на виявлення й 
ізоляцію осіб із психомоторним збудженням для запобігання розвитку паніки.  

Упродовж усіх рятувальних і евакуаційних робіт психологічна допомога тісно 
пов’язана із медичною допомогою.  

 
Термінова психотерапія – вид психологічної допомоги, яка проводиться в 

найближчий час після отримання людиною психічної травми з метою відновлення 
психічної рівноваги та недопущення дезадаптивної реорганізації особистості.  

 
Під час сортування потерпілих головними є такі критерії:  

 психотичний або непсихотичний рівень розладів;  
 свідомість у потерпілого порушена або не порушена;  
 рухове порушення або ступор;  
 стан емоційної сфери – страх, тривога або депресія.  

На всіх етапах евакуації виявляються як окремі особи, які піддаються паніці, так і  
суб’єкти з істеричними розладами, які становлять групу підвищеного ризику 
поширенню паніки.  



Після завершення рятувальних робіт і відносної стабілізації 
ситуації формується система медико-психологічної допомоги, яка може 
мати розгалужену структуру:  

1. Центри соціально-психологічної підтримки із провідною участю 
соціальних працівників і психологів для виконання інформаційної та 
психокорекційної роботи.  

2. Амбулаторна психотерапевтична служба для психотерапевтичного 
(лікарського) консультування й лікування потерпілих з межуючими 
психічними розладами.  

3. Стаціонарна психіатрична й психотерапевтична служби для 
лікування ПТСР, соматоформних і психотичних психогенних розладів.  



  
Перший напрям застосовується зі здоровою частиною групи – у вигляді 

профілактики:  
а) гострих панічних реакцій;  
б) відстрочених, ―відставлених‖ нервово-психічних порушень.  
Другий напрям містить психотерапію та психопрофілактику осіб з 

розвиненими нервово-психічними порушеннями.  
Технічні складності ведення рятувальних робіт у зонах катастроф, 

стихійних лих можуть призводити до того, що постраждалі протягом досить 
тривалого часу опиняться в умовах повної ізоляції від зовнішнього світу.  

У цьому випадку рекомендується психотерапевтична допомога у вигляді 
екстреної “інформаційної терапії”, метою якої є психологічна підтримка 
життєздатності тих, хто живий, але перебуває в повній ізоляції від 
навколишнього світу 

 
 



  

“Інформаційна терапія” реалізується через систему звукопідсилювачів і складається 
з трансляції таких рекомендацій, які повинні почути постраждалі:  
1) інформація про те, що навколишній світ намагається допомогти та зробити це 
якомога швидше;  
2) при перебуванні в ізоляції необхідно зберігати повний спокій, оскільки це один з 
головних засобів порятунку;  
3) необхідність надання собі самодопомоги;  
4) небажаність приймати жодних фізичних зусиль до самоевакуації у разі завалів, що 
може призвести до небезпечного зміщення уламків;  
5) максимально економити свої сили;  
6) перебувати з заплющеними очима, що дасть змогу наблизити себе до стану легкої 
дрімоти і більшої економії фізичних сил;  



  

7) дихати повільно, неглибоко і через ніс, що дасть можливість зекономити вологу і 
кисень в організмі і кисень в навколишньому повітрі;  
8) подумки повторювати фразу: ―Я абсолютно спокійний‖ 5–6 разів, чергуючи ці 
самонавіювання з періодами рахування до 15–20, що дасть змогу зняти внутрішнє 
напруження і домогтися нормалізації пульсу і артеріального тиску, а також 
самодисципліни;  
9) вивільнення з ―полону‖ може зайняти більше часу, ніж хочеться потерпілим. 
―Будьте мужніми і терплячими. Допомога йде до вас‖.  
Метою ―інформаційної терапії‖ є також зменшення почуття страху у постраждалих, 
тому що в кризових ситуаціях від страху гине більше людей, ніж від впливу реального 
руйнівного фактора.  



Врахування впливу на людину чотирьох основних  чинників: 
1) Особистісного, оскільки психологічне здоров’я людини залежить від повноти 

емоційних і поведінкових проявів, представлених широким спектром психологічних станів, 
емоційних забарвлень і переживань. На думку Майкла Аптера, існують  дві альтернативні 
системи регуляції поведінки: цільова і метацільова, кожна з яких має власну точку оптимуму.  
 Особистість, яка перебуває в цільовому стані, спрямовує власну поведінку на 
досягнення конкретної, значущої для неї мети.  
 Метацільовий стан характеризується спрямованістю на процес, виконавчий аспект 
діяльності або поведінку в кожному конкретному випадку залежно від ситуації, тобто 
відбувається зміщення уваги людини з мети на процес виконання дії.  

Отже, в цільовому стані особистість спрямована на майбутнє і прагне планувати свої 
дії, а в метацільовому – на теперішні переживання, а її поведінка є спонтанною.  

Перемикання з цільового стану на метацільовий відбувається завдяки:  
 Впливу випадкових подій і ситуацій, які після рефлексії переживань полегшують стан 
або викликають реверсію – психологічний захист, що виявляється у відтворенні життєвого 
сценарію зі зміною в ньому місць суб'єкта та об'єкта;  
 Виникненню фрустраційних станів, за яких людина усвідомлює неможливість 
досягнення бажаної мети і змінює цільовий стан на метацільовий;   
 акумуляції внутрішніх і зовнішніх передумов для зміни станів. 



2) Схильності організму або окремого органу людини до розвитку патології під 
час однакової стресової ситуації, причому у різних людей в однаковій ситуації можуть 
страждати зовсім різні органи;  

3) Стресова ситуація, за якої в людини виникають умови для загострення 
психосоматичної або психічної хвороби, що впливає в першу чергу на імунну систему, 
на деякі відділи головного мозку, спричиняє виникнення когнітивних порушень тощо. 

4) Низькі навички управління емоціями, зокрема, придушення емоцій, коли  ще з 
дитинства людина за умов неналежного виховання сприймає емоції як щось погане, 
небажане, що може бути ознакою слабкості.  Навчаючись з дитинства приховувати 
емоції, людина у дорослому віці під час стресових ситуацій намагається придушити 
свої емоції, що активує або підсилює стресову реакцію організму, зокрема, 
підвищується рівень кортизолу (гормону, що синтезується корою наднирників й 
захищає організм від стресу) і це спричиняє розвитку психічних захворювань. Зокрема, 
депресія тривожні розлади можуть супроводжуватися відчуттям хронічного болю, хоча 
це можуть бути саме психосоматичні хвороби без видимої фізіологічної причини або 
так звані соматоформні розлади, що зустрічаються приблизно у 11 відсотків населення, 
а також страх захворювання.  

 



Типи ПТСР  
Тривожний тип ПТСР характеризується високим рівнем соматичної та 

психічної невмотивованої тривоги на гіпотимно забарвленому афективному тлі з 
переживанням кілька разів на добу. Тривожні уявлення мають мимовільний 
характер, з відтінком нав’язливості, та відбивають психотравматичну ситуацію. 
Людям цього типу властиві дисфоричні забарвлення настрою з відчуттям 
внутрішнього дискомфорту, дратівливості, напруженості.  

Розлади сну характеризуються труднощами при засинанні з домінуванням у 
свідомості тривожних думок про свій стан, побоюваннями за якість та тривалість 
сну, страхом перед болісними сновидіннями (епізоди бойових дій, насильства, 
розправи). Хворі часто навмисно засинають лише на ранок.  

Для людей  цього типу характерні пароксизмальні вечірньо-нічні стани з 
відчуттям нестачі повітря, серцебиттям, пітливістю, ознобом або приливами жару. 
Хворі самостійно звертаються по допомогу, і хоча домінує прагнення уникнути 
ситуацій, що нагадують про психотравму, вони прагнуть до спілкування та 
цілеспрямованої діяльності, отримуючи полегшення від активності.  



Астенічний тип ПТСР відрізняється домінуванням відчуття млявості й 
слабкості. Настрій погіршений, часто з’являється байдужість до подій, якими 
вони раніше цікавилися, до проблем сім’ї та професійних питань.  

Поведінка людей цього типу відрізняється пасивністю. Для них характерні 
переживання втрати відчуття задоволення від життя. У свідомості домінують 
думки про власну неспроможність. У них протягом тижня кілька разів 
мимоволі спливають епізоди психотравмуючої ситуації.  

Однак, на відміну від тривожного типу, у цих випадках образи позбавлені 
яскравості, детальності, емоційної забарвленості, хоча і визнається хворими 
відтінок нав’язливості. Розлади сну характеризуються гіперсомнією з 
неможливістю піднятися з ліжка, болісною дрімотою, яка може тривати 
протягом усього дня. Такі хворі рідко приховують свої переживання і, як 
правило, самостійно звертаються по допомогу.  



Дисфоричний тип ПТСР характеризується постійним переживанням 
внутрішнього невдоволення, роздратування, майже до спалахів злоби та люті, на 
тлі пригнічено-похмурого настрою. Хворі відзначають високий рівень 
агресивності, прагнення перенести на оточуючих дратівливість і запальність. У 
свідомості людей цього типу домінують образи агресивного змісту у вигляді 
картин покарання уявних кривдників, бійок, суперечок із застосуванням фізичної 
сили, що лякає хворих та змушує обмежувати свої контакти з оточуючими до 
мінімуму. Вони не здатні контролювати себе і на зауваження оточуючих 
проявляють бурхливі реакції, про які згодом шкодують. Поряд з цим мимоволі у 
них виникають уявлення сценоподібного характеру, пов’язані з епізодами 
психотравмуючих ситуацій. Нерідкими випадками є сцени насильства з активною 
участю самих хворих.  

 Зовні хворі похмурі, міміка з відтінком невдоволення й дратівливості, 
поведінка відсторонена. Типовими ознаками їхньої поведінки є замкнутість та 
небагатослівність. Водночас вони не скаржаться на своє здоров’я, тому 
потрапляють у поле зору фахівців у зв’язку з поведінковими розладами, 
зафіксованими близькими або товаришами по службі.  



Соматоформний тип ПТСР характеризується проявами соматоформних 
розладів з переважною локалізацією неприємних тілесних відчуттів у ділянці серця 
(54 %), шлунково-кишкового тракту (36 %) та голови (20 %). Ці розлади 
поєднуються з психовегетативними пароксизмами.  

Класичні симптоми ПТСР виникають у таких хворих через 6 місяців після 
психотравмуючої події, тому ці випадки позначають, як відстрочений варіант 
ПТСР.  

Типовим для хворих цього типу є формування поведінки уникання на фоні 
панічних атак. Однак симптоми емоційного заціпеніння та феномени ―флешбек‖ у 
них зустрічаються досить рідко та не мають обтяжливого емоційного характеру.  

Депресивний афект у цієї категорії хворих представлений недиференційованою 
гіпотимією з виразними тривожно-фобічними включеннями.  

Ідеаторний компонент симптомокомплексу більше представлений 
іпохондричною фіксацією на неприємних тілесних відчуттях та пароксизмальних 
нападах з вираженою тривогою очікування їх виникнення, ніж симптомами 
гіперзбудження та переживанням психотравмуючої ситуації.  



Емоційна стійкість – це механізм функціонування системи емоційної 
регуляції діяльності і поведінки особистості, що виявляється в її здатності 
контролювати емоційні стани в значущих ситуаціях соціальної взаємодії.  

Ця здатність забезпечується збалансованим функціонуванням багаторівневої 
системи фізіологічних (сила нервових процесів збудження і гальмування, 
рухливість нервових процесів і баланс за силою збудження; фізіологічна 
реактивність, емоційна реактивність (збудливість); нервова і фізична 
витривалість), психофізіологічних (характер, інтенсивність і тривалість 
емоційного збудження; рівень сформованості образів виконання моделей 
регуляції), індивідуально-психологічних (особистісні якості, досвід) та 
соціально-психологічних (переважання у взаємодії практик конструктивного 
діалогу, стратегії розв’язання конфліктних ситуацій, особливості реагування на 
соціально-психологічні впливи та соціальну підтримку; готовність прийняти 
допомогу та змінити власне ставлення до ситуації) детермінант.  



  Під нейротизмом зазвичай розуміють емоційну збудливість.  
Високий рівень нейротизму свідчить про знижений поріг активації лімбічної 

системи, відповідно емоційна нестійкість є реактивною відповіддю на зміни 
організмічних потреб і станів.  

Особи з високим рівнем нейротизму вирізняються лабільністю, гіперактивністю 
та повільним поверненням до вихідного стану після емоційних стресів. Вважається, 
що високий рівень нейротизму зумовлює виникнення невротичних розладів, хоча 
його високі показники не обов’язково пов’язані з неврозами.  

Нейротизм є двополюсним параметром, на одному з полюсів якого індивіди, яких 
можна характеризувати як надзвичайно стійких, зрілих і таких, що добре 
адаптуються, а на другому – надзвичайно нервозних, нестійких, які мають низьку 
здатність до адаптації. Усі інші розташовуються між цими крайніми позиціями з 
помірними або нечітко вираженими проявами.  

Отже, фактор нейротизму характеризує ступінь емоційно-психічної стійкості 
(нестійкості) і розглядається у зв’язку з природженою лабільністю вегетативної 
нервової системи.   

  



  
Тривожність дослідники тлумачать неоднаково: 

 
як емоційну збудливість, що виникає в загрозливих ситуаціях;  
як властивість темпераменту, що виявляється в ситуаціях безпорадності, коли 
людина не має змоги обрати альтернативні шляхи та способи поведінки 
як індивідуальну психологічну особливість, яка проявляється в схильності особи до 
частих та інтенсивних переживань стану тривоги, а також у низькому порозі його 
виникнення.  
невротичний симптом, що утворюється за механізмом ієрархічного формування 
якості особистості.  
як схильність до страху, ситуативна і внутрішня невизначеность, що пропорційна 
варіабельності ергічної напруги і значущості ситуації.   
як сукупність ситуативно специфічних рис, які по-різному проявляються в різних 
умовах.  



  
 

Карен Хорні виокремлює три базисні характеристики тривожності:  
безпорадність,  
агресивність,  
відстороненість.  
Індивід в стані безпорадності потребує захисника і перебільшено, нещиро 
поступається бажанням інших (рух до людей).  
У стані агресивності особа вважає, що більшість людей навколишнього світу живе 
за «законами джунглів», тобто вони негативно, войовничо налаштовані щодо інших, 
брехливі, а справжні почуття майже не виявляють (рух проти людей).  
Особи з невротичною акцентуацією намагаються уникати випадкових контактів або 
контактів з близькими (рух геть від людей). Якщо зазвичай люди можуть обирати 
одну з трьох форм поведінки (рух до − проти або геть від людей), то невротик 
мимовільно, дуже прямолінійно приймає рішення про одну з трьох форм поведінки. 



  

На основі досліджень О.Р. Малхазова встановлено значущі  
зв’язки  між  індивідуально-психологічними особливостями і 
здатністю особистості долати емоційно значущі несприятливі 
ситуації  й виокремлено особистісні профілі осіб з різним 
потенціалом розвитку емоційної стійкості.  

Для діагностування обрано 24 особистісних властивості, 
які науковці згадують як  такі,  що  тією  чи  тією  мірою  
пов’язані  з  ЕС  особистості  

(опитувальники  Я.  Стреляу,  Л.  Терстоуна,  К.  Леонгарда  
–  Г.  Шмишека  та  Г. Айзенка),  на  основі чого можна скласти 
уявлення про особливості розвитку таких якостей 



Чинники емоційної стійкості, коригування яких може 
здійснюватись у процесі соціально-психологічного супроводу:  

 
– емоційна стабільність (самоконтроль емоційних станів, звичні 
моделі емоційного реагування);  
– самоставлення (самоцінність, віра у здатність впливати на 
ситуацію і контролювати власні емоції)  
– цілепокладання (уявлення про цілі взаємодії в конкретній 
ситуації та способи їх досягнення);  
– рефлексивний досвід (антиципація, мобілізація ресурсів, робота 
над помилками).   



Стратегії самовладання формуються в процесі соціальної взаємодії і 
можуть бути:  

усвідомлюваними (коли особистість аналізує власні можливості, ресурси 
і шукає реальні способи розв’язання ситуації),  

частково усвідомлюваними (коли методом спроб і помилок особа 
научається контролювати свої емоційні прояви)  

неусвідомлюваними (коли стратегії є продуктом активації захисних 
механізмів).  

У процесі соціально-психологічного супроводу, активізуючи рефлексивні 
процеси, можна змінювати рівень усвідомлення стратегій самовладання, які 
практикує особистість, і змінювати їх у разі потреби.  

Стратегії самовладання (або набір стратегій), до яких вдається 
особистість, визначаються особливостями ситуацій та індивідуальним 
досвідом і можуть виконувати різні функції.  



Самовладання є відносно стійким особистісним утворенням, що зумовлює певний 
спосіб реагування на несприятливу ситуацію: конструктивний або 
неконструктивний. Згідно з сучасними поглядами, самовладання тлумачать як спосіб 
взаємодії зі стресовою ситуацією  або спосіб реагування на неї.  

Утім, за будь-якого підходу йдеться про  спроможність та поведінкову стратегію, що  
зумовлює особливості сприймання та реагування на ситуацію, а також вибір способу її 
розв’язання.  

Виділяють стратегії самовладання, серед яких:  
 активна – спрямована на конструктивну взаємодію із ситуацією, її перетворення і 

розв’язання  
 пасивна – спрямована на уникнення, втечу, відмову від розв’язання проблеми, що 

виникла, та застосування захисних психологічних механізмів.  
Ефективність самовладання забезпечується, з одного боку, здатністю особи змінювати 

чи модифікувати стратегії відповідно до конкретної ситуації, з другого – використанням 
стійкого, практично незмінного стандартного набору практик, сформованих на базі 
минулого досвіду розв’язання емоційно значущих несприятливих ситуацій.  



Показники самовладання, які можуть свідчити про рівень 
сформованості емоційної стійкості:  

 
 адекватність оцінювання власної спроможності знайти рішення в 

емоційно напруженій ситуації;  
 здатність в емоційно напружених ситуаціях зберігати витримку;  
 уміння поглянути на ситуацію очима стороннього спостерігача;  
 здатність контролювати емоційні прояви в напружених ситуаціях;  
 здатність контролювати свої бажання та почуття в емоційно 

напруженій ситуації;  
 уміння контролювати свої фізичні та психічні стани;  
 здатність змінювати ставлення до ситуації, переоцінювати її 

значущість, переосмислювати своє місце в ній, змінювати підходи до її 
залагодження.  



Моделюючи ситуацію соціально-психологічного 
супроводу розвитку емоційної стійкості, вважаємо, що 
доцільно зосередити увагу на забезпеченні:  
 контролю емоційних станів та проявів (контрольна 

функція самовладання);  
 усвідомлення постраждалим власної цінності (захисна 

функція самовладання);  
 коригування цілей та способів розв’язання ситуацій 

взаємодії (компенсаторна функція);  
 розгортання рефлексивних процесів та антиципації 

(регулятивна функція самовладання).  
 Тобто в процесі розвитку емоційної стійкості 

самовладання постає і як копінг, і як захист, і як особливий 
вид соціальної поведінки, і як самовладний інтелект.  





Дякую за увагу! 



Програми підготовки для вступу до 
університетів Великої Британії 

Доповідач – Іванченко І.Г.  



 
                                 
                                               

         
     

                                                                                                  Велика Британія -                             
                                 417000     
                          іноземних студентів 
                                               
           Китай - 357000                          
                                           іноземних студентів. 

 

США - 784000 іноземних 
студентів 



Програми, які пропонуються українським 
абітурієнтам для вступу до університетів 

Великобританії: 

• сертифікат А-level  
• програма International Baccalaureat 

[ˌbækəˈlɔːriət]  
• підготовчі курси International Foundation 
• підготовчі курси International Year One 



A-level  
• 2 роки 
• відсутність обов'язкових предметів 
• 4 предмети на першому курсі і 3 предмети на 

другому.  
• програма насичена і складна, включає багато 

самостійної підготовки.  
• підготовка до A-level відбувається в 

британській школі або в спеціальних 
підготовчих коледжах (sixth form college). 

• у приватних школах-пансіонах ціна на 
програму - від 20 000 фунтів на рік. 

• У державних коледжах вартість навчання 
близько 8000 тисяч фунтів на рік. У цьому 
випадку вартість проживання у приймаючій 
сім'ї становитиме близько 7 000 фунтів. 
 



Український школяр повинен відповідати 
вимогам програми A level:  

 – мінімальний вік – 16 років; 

– потрібно закінчити 10 або 11 класів української школи; 

– оцінки в табелі  за останні 2-3 роки - 8 і вище балів; 

– результати мовного іспиту IELTS  (4.5-5.5 балів В1 – В2).  

IELTS (International English Language Testing System)- 
міжнародна система, яка дозволяє визначити рівень та 
навички володіння англійською у людей, для яких вона не 
є рідною.  

 



Таблиця відповідності балів IELTS рівням 
володіння английською мовою 

 

CEFR 
level 

A2 
(Elementary) 

B1 
(Pre-

intermediate, 
Intermediate) 

B2 
(Upper-

intermediate) 

C1 
(Advanced) 

C2 
(Proficiency) 

IELTS 
3.0 
3.5 

4.0 
4.5 
5.0 

5.5 
6.0 
6.5 

7.0 
7.5 
8.0 

8.5 
9.0 



5600 гривень - 
IELTS  для вступу 
до Великобританії 



International Baccalaureate (ІВ)  

• 6 предметів : 3 - на поглибленому рівні і 3 - на стандартному, 
для загального розвитку 

• викладається в багатьох країнах 
• викладається виключно англійскою мовою 
• велика кількість аудиторних занять 
• тривалість навчання - два роки  
• при вступі до британського університету конкурс для 

випускників програми IB нижче, ніж для випускників A-level  
• з результатами програми IB випускник може вступати до вузів 

багатьох інших країн світу, оскільки ця програма орієнтована 
на Європу та США 

• вартість програми IB приблизно така ж, як і програми A-level 
 

 



Вимоги до вступу: 
 

 вступати можна після 10 класу (16-19 років); 

висока успішність (в першу чергу з англійської та 

математики); 

 позитивна характеристика зі школи; 

результати мовного іспиту IELTS - 5.5 



International Foundation 
• тривалість 1 рік 
• безпосередньо для іноземних студентів, 

хто не має достатнього рівня володіння 
англійською мовою; 

• 80% навчання - мовна підготовка;  
• 3-4 предмети; 
• не надає можливості отримання атестата 

про середню освіту.  
• британські загальноосвітні приватні школи, 

школи-пансіони, міжнародні коледжі, 
підготовчі центри при університетах,  

• вартість навчання від 12 000 фунтів 
стерлінгів на рік. 
 

 



Вимоги до вступу: 
  мінімальний вік – 16 років 

сертифікати міжнародних мовних екзаменів IELTS 4,5 
– 5,0 

атестат про повну середню освіту 

високий середній бал 

 



Навчання на програмі International 
Foundation важливе, тому що: 

 
•  студент покращує навички володіння англійською 

мовою до рівня, необхідного для навчання в 
університеті; 

•  студент адаптується до британської системи освіти та 
до форми навчання в університетах Великобританії; 

•  програма дає можливість засвоїти спеціалізовані 
навчальні дисципліни, котрі надалі будуть вивчатись в 
університеті; 

 



International Year One  
- Триває 1 академічний рік 

– програма поєднує в собі інтенсивну підготовчу програму 
міжнародних студентів до навчання в Англії  і перший курс 
британського університету; 

– програма проводиться тільки на базі деяких 
університетів  Великобританії; 

–програма веде до вступу на програми, спеціальності яких 
пов'язані з бізнесом, менеджментом та фінансами; 

–вимоги до абітурієнтів можуть відрізнятися в залежності 
від університету; 

 



Вимоги до вступу: 

• мінімальний вік - 17 років 

• атестат про повну загальну середню освіту,  

           або 1 курс університету  

           або програма A-level 

           або International Foundation; 

• рівень англійської мови: IELTS 5.0 - 5.5. 

 



Вища освіта у Великій Британії передбачає серйозну 
підготовку і високу вартість.  

Навчання у Великобританії дозволяє не просто стати 
володарем престижного диплома, але 

  досконало оволодіти англійською,  

 доторкнутися до культури однієї з найбільш 
цивілізованих націй, 

 набути безцінного досвіду адаптації в незнайомій 
країні, 

  зав'язати корисні контакти на міжнародному рівні.  

Сформувати надійний фундамент для будівництва 
успішної кар'єри в будь-якій країні світу. 



 

      Дякую за увагу! 





Початкова та середня освіта: 
 

 Період обов'язкової освіти поділені 
на чотири «ключові стадії»: з 5 до 7 
років, з 7 до 11 років, з 11 до 14 
років, з 14 до 16 років.  
Початкову освіту охоплює перші дві 
стадії (з 5 до 11 років).  

 В системі середньої освіти 
виділяються два основних види шкіл: 
граматичні та об'єднані.  

 Професійне навчання відбувається в 
коледжах, центрах професійної 
підготовки, тощо. 



Система вищої освіти: 
 Вища освіта представлена уніве

рситетами та коледжами.  
 До 60-х рр.. Вищу освіту 

здобували виключно в 
університетах.  

 За структурою університети 
поділяються на колегіальні і 
унітарні.  

 Діяльність університетів 
регулюється їх королівськими 
хартіями чи статутами.  

 Формально університет очолює 
канцлер, який призначається 
королевою і що є, як правило, 
церемоніальною фігурою.  
  
 



В даний час проводиться реформа 
освіти в ВБ: 

 Створення єдиної структури 
фінансування університетів, 
політехнічних інститутів і 
коледжів системи вищої освіти;  

 Встановлення більш тісних 
зв'язків вузів з промисловими 
підприємствами та 
комерційними структурами для 
подальшого економічного 
розвитку країни;  

 Розширення доступу до вищої 
освіти дорослого населення 
країни  
 
 



німецька модель освіти: 

 загальна школа; 

 реальне училище,  

 гімназія; 

 основна школа - інститут 
і університет, 
аспірантура. 



 американська модель 
освіти:  

 молодша середня школа;  

 середня школа; 

  старша середня школа; 

 - коледж дворічний - 
коледж чотирирічний в 
структурі університету; 

 магістратура, 
аспірантура. 



 французька модель:  

 єдиний коллеж; 

 технологічний, 
професійний і 
загальноосвітній ; 

 ліцей університет; 

 магістратура, 
аспірантура. 



 Орієнтація на перехід від 
елітної освіти до 
високоякісної освіти для всіх. 

 Поглиблення міждержавного 
співробітництва в галузі 
освіти.  

 Збільшення в світовій освіті 
гуманітарної складової і 
введення нових людино-
орієнтованих наукових і 
навчальних дисциплін. 

 Поширення нововведень при 
збереженні сформованих 
національних традицій та 
національної ідентичності 
країн і регіонів.  
 



 прагнення до 
демократичної системи 
освіти;  

 розростання ринку освітніх 
послуг; 

 відхід від орієнтації на 
"середнього 
учня", підвищений інтерес 
до обдарованих дітей і 
молодих людей, до 
особливостей розкриття і 
розвитку їх здібностей у 
процесі і засобами освіти; 

 • пошук додаткових 
ресурсів для освіти дітей з 
відхиленнями у розвитку, 
дітей-інвалідів. 
 



 ЕРАЗМУС. 

 ЛІНГВА. 

 ЕВРИКА. 
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