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ВСТУП 
 

Важливу роль у процесі розвитку суспільства відіграє система освіти. 

Накопичені працею попередніх поколінь матеріальні і духовні цінності, 

знання, досвід, традиції повинні бути передані новому поколінню людей і 

засвоєні ними. Тому підтримка досягнутого рівня культурного розвитку, його 

подальше вдосконалення неможливі без оволодіння культурною спадщиною 

минулих століть. Ця проблема вирішується в процесі соціалізації індивідів, 

завданням якого є залучення людини до норм і цінностей культури і 

перетворення його в повноправного члена суспільства. Істотним 

компонентом процесу соціалізації індивідів виступає освіта – навчання 

людини з метою передачі накопичених знань і культурних цінностей. Більш 

докладно освіту можна охарактеризувати як самостійну систему, «функцією 

якої є систематичне навчання і виховання членів суспільства, орієнтоване на 

оволодіння певним знанням (перш за все науковим), ідейно-моральними 

цінностями, уміннями, навичками, нормами поведінки, зміст яких 

визначається соціально-економічним і політичним ладом суспільства, рівнем 

його матеріально-технічного розвитку» [11]. 
 

Нинішній стан економіки України, а також намічені напрямки її 

реформування не залишають сумніву в тому, що в умовах ринку втриматися 

на робочому місці зможе тільки висококваліфікований працівник, який 

досконало володіє своєю професією і озброєний необхідними спеціальними 

знаннями, що дозволяють швидко змінювати спеціалізацію в рамках цієї 

професії чи ж саму професію в межах однієї групи професій. Сьогодні можна 

констатувати, що суспільство впритул підійшло до тієї оцінки в соціально-

політичному й економічному реформуванні, за якої виникає конкуренція 

кваліфікованої робочої сили. 
 

Система освіти покликана забезпечити кожного члена суспільства як 

обов’язковою загальною, так і наступною професійною освітою. При такому 

підході висока кваліфікація і сучасний підхід до організації навчального 

процесу в закладах професійної та вищої освіти можуть стати певним 
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гарантом зайнятості і захисту населення від безробіття. Удосконалення 

освітнього процесу у певній мірі залежить від кваліфікації педагогічних 

працівників. 
 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в ХХІ сторіччі зробив 

актуальною проблему модернізації системи освіти. В Україні суть такої 

модернізації найбільше відбилася в Концепції розвитку дистанційної освіти 

[5], яка завдяки такому глобальному явищу, як Інтернет, охоплює широкі 

шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. А, 

зокрема, всесвітня пандемія внесла значні корективи у освітні процеси. 

Технології дистанційного навчання набули глобального поширеня. 
 

Технології дистанційного навчання відтепер використовуються не 

тільки в дистанційній освіті, а й в інших формах навчання: очній, заочній, 

експерименті; зокрема, в окремих дисциплінах або в блоках дисциплін, що 

призначені для підвищення освітнього рівня чи кваліфікації окремих осіб та 

груп слухачів. 
 

Останнім часом в Україні гостро постає проблема, пов’язана з 

необхідністю швидкої підготовки та перепідготовки висококваліфікованих 

робітників, здатних адаптуватись до швидкоплинних виробничих умов, через 

нестачу кваліфікованих педагогічних працівників, які володіють професією, а 

також потреба в професійній інновації викладачів спеціальних предметів 

закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО), дистанційне навчання, що 

реалізується на рівні загальної середньої, професійно-технічної, вищої та 

післядипломної освіти, а також самоосвіти [9], дає можливість швидко 

оновлювати знання, що вибираються зі світових інформаційних ресурсів [19]. 
 

Значний внесок у розкриття концептуальних підходів і механізмів 

реалізації дистанційного навчання у професійній школі зробили такі вчені: В. 

Кашицин, В. Овсянніков та ін. (вища професійна освіта); Н. Глушнева, В. 

Невзорова (середня професійна освіта); теорію і методику професійної 

підготовки викладачів-тьюторів для системи дистанційної освіти розглядали 

С. Сисоєва [20], В. Осадчий [19]. 
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Питанням впровадження технології «переверненого навчання» у нав-

чальний процес присвячено роботи О. Вольневича, Н. Приходькіної, Дж. 

Стреєра (Strayer, J. F.), Б. Такера (Tucker, B.), Дж. Бергманна 
 

(Bergmann, J.), С. Брейм (Brame, C.), А. Самса (Sams, A.), К. Сунга (Sung, K.). 

Особливості навчання в електронному освітньому середовищі проаналізо-

вано в роботах таких науковців як Н. Балик, Р. Гуревич, Н. Дементієвська, 
 

М. Жалдак, І. Захарова, Є. Полат, Н. Морзе, Дж. Егберт (Egbert, J.), Дж. 

Джарвіс (Jarwis, H.), Д. Тілер (Teeler D.), П. Грей (Gray P.) [14]. 
 

Для формування професійних умінь у майбутніх фахівців галузі легкої 

промисловості звернення до «нетрадиційних» форм проведення занять є 

важливим етапом у вдосконаленні освітнього процесу. 
 

Мета дослідження – обґрунтувати використання технології 

«випереджаючого навчання» під час викладання навчальних дисциплін у 

педагогічних ЗВО в умовах дистанційної освіти. 
 

Об'єкт дослідження – освітній процес підготовки майбутніх 

викладачів професійної освіти в умовах дистанційного навчання. 
 

Предмет дослідження – запровадження технології «випереджаючого 

навчання» у процес підготовки майбутніх викладачів професійної освіти в 

умовах дистанційного навчання. 
 

Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання 

дослідження: 
 

 розкрити стан та перспективи впровадження дистанційної форми 

навчання в закладах вищої освіти на основі вивчення наукових джерел та 

передового педагогічного досвіду;


 дослідити засоби застосування дистанційної освіти у навчальному 

процесі підготовки майбутніх фахівців легкої промисловості;


 проаналізувати методику «випереджаючого навчання» як одну з 

сучасних освітніх технологій та перспективи її застосування під час вивчення 

спеціальних дисциплін;
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 розробити та експериментально перевірити навчально-методичне 

забезпечення процесу застосування технології «випереджаючого навчання»
 

при вивченні спеціальних дисциплін. 
 

Для розв'язання поставлених завдань на всіх етапах дослідження 

застосовувалися наступні методи: 
 

теоретичні: аналіз тенденцій освітніх технологій сучасності, синтез 

психолого-педагогічної та спеціальної методичної літератури за темою 

дослідження, узагальнення передового досвіду вчених-педагогів у 

використанні дистанційної освіти; 
 

Наукова новизна та практичне значення. Вперше досліджено 

особливості впровадження технології «випереджаючого навчання» засобами 

дистанційного навчання у навчальний процес педагогічних закладів вищої 

освіти під час вивчення спеціальних дисциплін галузі легкої промисловості. 
 

Структура наукової роботи. Наукова робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел (29 найменувань), 7 

додатків. Загальний обсяг наукової роботи містить 44 сторінки, основний 

текст викладено на 29 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Особливості організації та реалізація дистанційного навчання у 

навчальному процесі закладів вищої освіти 

 

Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у 

таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка; 

професійно-практична підготовка; контрольні заходи. 
 

Основною формою організації навчального процесу за дистанційною 

формою є самостійна робота. Основними видами навчальних занять за 

дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, 

лабораторні заняття, консультації та інші. 
 

Лекція, консультація, семінар проводяться зі студентами (учнями, 

слухачами) дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно 

до навчального плану. 
 

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться 

дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової 

інформації у синхронному або асинхронному режимі. 
 

Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних 

(контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. 

Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що 

визначається робочою програмою навчальної дисципліни. 
 

Лабораторне заняття проводиться очно у спеціально обладнаних 

навчальних лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних 

віртуальних тренажерів і лабораторій. 
 

До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу 

можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види 

навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному 
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або асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни. 
 

Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета) при здійсненні 

підготовки фахівців за дистанційною формою навчання у ЗВО включають 

проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші визначені ЗВО 

контролі знань, умінь та навичок, набутих студентом чи слухачем у процесі 

навчання. 
 

Усі контрольні заходи у можуть здійснюватись відповідно до рішення 

навчального закладу дистанційно з використанням можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відео-конференцій за 

умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно. 
 

У ЗВО технології дистанційного навчання можуть використовуватись 

при організації навчального процесу за програмами первинної професійної 

підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, а також за 

навчальними програмами з навчальних предметів та професійно-теоретичної 

підготовки. 
 

Професійно-практична підготовка здійснюється за дистанційною 

формою очно й заочно у вигляді виробничого навчання, виробничої, 

переддипломної практики і проводиться у навчально-виробничих 

майстернях, на полігонах, тренажерах, автодромах, у навчально-виробничих 

підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на 

виробництві та в сфері послуг або із використанням технологій 

дистанційного навчання за наявності відповідних веб-ресурсів і можливостей 

доступу до них. 
 

Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає: 
 

 методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо 

розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-
 

комунікаційних технологій дистанційного навчання; 
 

 критерії,  засоби  і  системи  контролю  якості  дистанційного


навчання; 
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 змістовне,  дидактичне  та  методичне  наповнення  веб-ресурсів
 

(дистанційних курсів) навчального плану / навчальної програми підготовки. 
 

Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає: 
 

 апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання,
 

джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-

зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів 

навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні 

види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у 

синхронному і асинхронному режимах; 
 

 інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною 

здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання 

навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для 

реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;


 програмне забезпечення загального та спеціального призначення
 

(у тому числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним 

або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами. 
 

Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для 

забезпечення дистанційного навчання, можуть містити: методичні 

рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, 

особливостей контролю тощо; документи планування навчального процесу 

(навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять); відео- та 

аудіозаписи лекцій, семінарів тощо; мультимедійні лекційні матеріали; 
 

термінологічні словники; практичні завдання із методичними 

рекомендаціями щодо їх виконання; віртуальні лабораторні роботи із 

методичними рекомендаціями щодо їх виконання; віртуальні тренажери із 

методичними рекомендаціями щодо їх використання; пакети тестових 

завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою 

перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем; ділові ігри із 

методичними рекомендаціями щодо їх використання; електронні бібліотеки 

чи посилання на них; бібліографії; дистанційний курс, що об’єднує зазначені 



10 
 

вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним 

сценарієм; інші ресурси навчального призначення. 
 

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для 

забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом 

залежно від профілю навчальної дисципліни. Для забезпечення 

дистанційного навчання учнів, вихованців, студентів, слухачів навчальний 

заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-

ресурси, що підлягають перевірці у цьому навчальному закладі [10]. 
 

Оскільки одним із стратегічних напрямів реформування освітньої 

системи України є активне використання інформаційних та комунікаційних 

технологій для розвитку дистанційного навчання необхідно зупинитися на 

дослідженні застосовування платформ дистанційного навчання, без яких 

організувати дистанційне навчання неможливо. Вибір платформ 

дистанційного навчання є дуже важливим кроком. 
 

Платформа дистанційного навчання – це програмне забезпечення для 

підтримки дистанційного навчання, метою якого є створення та управління 

педагогічним змістом, індивідуалізоване навчання та телетьюторат. Воно 

включає засоби, необхідні для трьох основних користувачів – викладача, 

студента, адміністратора. 
 

Студент вивчає в мережі або завантажує педагогічний зміст, що йому 

рекомендований, організовує свою роботу, виконує вправи, він може бачити 

еволюцію своєї діяльності на інтерфейсі комп’ютера, виконувати завдання 

для самооцінки та передавати виконані завдання на перевірку викладачеві. 
 

Викладачі та студенти спілкуються індивідуально або в групі, 

пропонують теми для обговорення й співробітничають при вивченні або 

створенні загальних документів. 
 

Адміністратор забезпечує й підтримує обслуговування системи, 

управляє доступами та правами викладачів і студентів, створює зв’язки із 

зовнішніми інформаційними системами (адміністративними документами, 

каталогами, педагогічними ресурсами тощо). Тобто адміністратор платформи 

має специфічну роль, яка відрізняється від ролі адміністратора установи. 
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На сьогоднішній день у світі існує значне число e-learning платформ 

для організації електронного навчання, які поділяються на дві великі 

категорії: з закритим кодом (комерційні); відкритим кодом (поширюються 

безкоштовно) [10]. 
 

Однією з потужних і найпоширеніших системи для організації 

дистанційного навчання використовується програмне забезпечення Moodle, 

яке володіє всіма необхідними характеристиками: 
 

 потужний розширюваний функціонал, який дозволяє розміщувати в 

системі матеріали будь-якої складності; 
 

 масштабованість – в системі можливе функціонування тисяч 

курсів, які обслуговують десятки тисяч слухачів;


 відкритість, що дозволяє доповнювати наявні можливості 

системи відповідно до конкретних потреб [18].
 

Аналіз інформаційних ресурсів Інтернету показав, що найбільший 

інтерес серед таких систем представляє програмно-інтсрументальна 

платформа дистанційного навчання Moodle. Це система управління вмістом 

сайту, спеціально розроблена для створення викладачами якісних онлайн-

курсів. Цей програмний продукт використовується більше ніж у 100 країнах 

світу університетами, школами, компаніями й незалежними викладачами. 
 

За своїми можливостями Moodle витримує порівняння з відомими 

комерційними системами управління навчальним процесом, у той же час 

вигідно відрізняється від них тим, що поширюється у відкритих вихідних 

кодах - це дає можливість налаштувати її під особливості кожного освітнього 

проекту, доповнити новими сервісами. 
 

При використанні дистанційної форми навчання уроки різних типів 

набуватимуть нових організаційних форм: самостійна робота з навчальними 

матеріалами на електронних носіях; самостійна робота з навчаючими 

програмами; групові он-лайн дискусії за допомогою програм спілкування 

Skype, агенту mail.ru в мережі Інтернет, звіти про поточні етапи навчання 
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викладачу засобами мережі Інтернет, що потребує відповідних вмінь та 

навичок викладача. 
 

Організація поточного контролю залежатиме від побудови навчальної 

дисципліни і здійснюватиметься за рішенням методичної комісії. Контрольне 

тестування здійснюватиметься як за окремими темами та розділами, так і за 

курсом в цілому (підсумкове контрольне тестування). 
 

Диференційовані контрольні роботи виконуватимуться учнями он-лайн 

(з обмеженням часу) або в електронному вигляді (тоді пересилатимуться 

викладачеві за допомогою e-mail). Практичні роботи виконуватимуться он-

лайн за допомогою комп’ютерного моделювання, з використанням відео та 

флеш анімацій з обмеженням часу. Консультації викладачі здійснюватимуть 

за графіком за допомогою засобів мереж, програм спілкування, засобами 

електронної пошти. 
 

Кожна дисципліна являтиме собою дистанційний курс, комплексно-

методичне забезпечення якого повинно бути представлено у вигляді таких 

блоків: інформаційно-змістовний; контрольно-комунікативний; корекційно-

узагальнюючий. 
 

Завдяки інформаційно-змістовному блоку забезпечуватиметься 

здійснення організаційної та навчальної функції ДН. Інформація в ньому 

(комп’ютерні програми, комп’ютеризовані курси, електронні підручники, 

навчальні посібники з професії тощо) надаватимуться учням в електронному 

вигляді як на магнітних носіях, так і вони матимуть доступ до них на вже 

створеній платформі дистанційного навчання. 
 

Інформаційно-змістовний блок складатиметься з інформаційного та 

змістовного підблоків. Інформаційний міститиме загальні відомості щодо 

дисципліни, що вивчається, термін її вивчення, графік проходження тем та 

розділів, форми та термін звітності, графік проведення практичних занять 

(при необхідності), графік консультацій. Змістовний міститиме навчальні 

програми та плани, підручники, посібники, збірники задач, довідники, список 

навчальної та додаткової літератури, методичні рекомендації учням по роботі 

з комп’ютерними курсами та мережами, у тому числі Інтернет. 
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Завдяки контрольно-комунікативному блоку забезпечуватиметься 

виконання таких функцій: навчальної, контролюючої, комунікативної, 

організаційної та рефлексивної. Цей блок дозволить встановлювати 

зворотний зв'язок між суб’єктами форми дистанційного навчання (викладач-

учень, учень-група учнів-учень, учень-учень). Складається із контрольного і 

комунікативного підблоків. 
 

Контрольний міститиме тести різного виду та інші матеріали для 

визначення стартового рівня учня, проміжного, підсумкового контролю, 

питання для самоконтролю, контрольні питання для заліків та іспитів, 

графіки контролю поточної успішності, графіки та форми підсумкової 

успішності, критерії оцінювання знань і вмінь учнів. 
 

Отже, впровадження дистанційної форми навчання у поєднанні з 

традиційною у професійно-технічному навчальному закладі потребує 

впровадження нових форм торганізації навчальної діяльності учнів та 

відповідних змін у роботі викладачів та майстрів виробничого навчання. 

Аналіз наведеної план-схеми навчального процесу дистанційного навчання 

дає можливість стверджувати, що використання дистанційної форми 

навчання в організації навчального процесу в професійно-технічному 

навчальному закладі призведе до підвищення мотивації учнів ЗПТО і більш 

широких можливостей для отримання професії (підготовки або 

перепідготовки) майбутнім висококваліфікованим робітником з частковим 

мінімальним відривом від виробництва [19]. 

 

1.2. Методи та засоби використання дистанційного навчання у 

процесі підготовки майбутніх викладачів професійної освіти 
 

Інформатизація освіти в Україні – один з найважливіших механізмів, 

що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні 

інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення 

ефективності освітнього процесу. Велика роль надається методам активного 

пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам [23]. 
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Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції дистанційної 

освіти (ДО), яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює 

широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. 

Особливого значення така модернізація системи освіти набуває в Україні. 
 

Дистанційне навчання – це форма організації навчального процесу, що 

за рахунок використання ІКТ (інформац ійно-комун ікаційнітехнології) може 

бути реалізована як в умовах географічної віддаленості студента і викладача, 

так і безпосередньо в університеті для формування самостійної діяльності 

студента щодо засвоєння програми навчання за фахом [3]. 
 

Як зазначено у Концепції розвитку дистанційної освіти [6], розвиток 

освітньої системи в Україні повинен призвести до: 
 

• появи нових можливостей для оновлення змісту навчання та 

методів викладання дисциплін і розповсюдження знань; 
 

• розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості 
 

її одержання для великої кількості молодих людей, включаючи тих, хто не 

може навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами 

внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей, професійної зайня- 
 

тості, віддаленості від великих міст, престижних навчальних закладів тощо; 
 

• реалізації  системи  безперервної  освіти  «через  все  життя», 
 

включаючи середню, довузівську, вищу та післядипломну; 
 

• індивідуалізації навчання при масовості освіти. 
 

Саме тому, головним кроком на шляху розбудови ефективної системи 

дистанційного навчання (СДН) є програмне забезпечення. В Україні 

дистанційна форма навчання впроваджується вже близько двадцяти років [4]. 
 

У 2002 р. МОН України започаткувало експеримент з дистанційного 

навчання. Нині дистанційна освіта набула розвитку й запроваджується через 

різноманітні засоби майже у всіх закладах освіти. 
 

У нашому дослідження ми здійснити порівняльний аналіз переваг та 

недоліків програмного забезпечення дистанційного навчання та з’ясували 

особливості їх застосування відповідно до організації дистанційного 

навчання. Дистанційне навчання реалізується за допомогою програмних 
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засобів, побудованих на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях, 

які одержали загальну назву «системи дистанційного навчання». До 

найпопулярніших систем дистанційного навчання можна віднести: Moodle, 

«Прометей», Lotus Learning Space, «Віртуальний Університет». Порівняльна 

характеристика надається у додатку Б. 
 

Отже, провівши порівняльний аналіз програмного забезпечення кількох 

систем дистанційного навчання, можна зробити такий висновок, що переваг є 

більше ніж недоліків. Перевагою більшості було: 
 

- зручний  інтерфейс,  автоматизацію  усіх  адміністративних  завдань, 
 

легкість освоєння системи, централізовану базу даних та високу 

продуктивність, технічну підтримку; 
 

- навчання може відбуватися як асинхронно, тобто звертаючись до 

матеріалів курсу в зручний час, так і в режимі реального часу, коли 

відбувається безпосереднє спілкування студентів і викладачів через систему; 
 

- система дозволяє легко створювати й коректувати структуру курсу, 
 

наповнювати її матеріалами, підготовленими за допомогою різних додатків; 
 

- структура курсу і його матеріалів можуть зберігатися на різних 

серверах у корпоративній мережі або Інтернет; 
 

- збільшення конкурентної здатності навчального закладу та 

застосування в роботі новітніх сучасних інформаційних технологій. 
 

Недоліками цих систем є: відсутність засобів тестування, які можуть 

бути вставлені в навчальні Web-сторінки; значна корпоративна солідарність 
 

у студентів, є випадки шахрайства, і тому доцільно проводити скорочене 

тестування в присутності викладача; висока вартість, відсутність власних 

інструментів для розробки курсів. 
 

Таким чином, слід зазначити, що спільними зусиллями програмістів і 

педагогів розроблено достатню кількість систем дистанційного навчання для 

організації дистанційного навчання у навчальних закладах різного типу. 
 

Інформаційні-комунікації технології постійно розвиваються і нові версії 

розглянутих платформ дистанційної освіти будуть мати нові можливості для 

удосконалення навчального процесу. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАВЧАННЯ У 
 

ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 
 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

 

2.1. Теоретичні основи застосування технології «випереджаючого 

навчання» в закладах вищої освіти 

 

Зміни, що відбуваються сьогодні в суспільному житті, вимагають 

розвитку нових педагогічних технологій, що орієнтуються на індивідуальний 

розвиток особистості, навичок самостійного навчання, формування вміння 

чітко вирішувати поставлені завдання. Такий підхід спонукає до 

впровадження в освітній процес альтернативних методів і форм освітньої 

діяльності. Однією з технологій, яка допомагає видозмінити традиційну 

технологію проведення уроку є технологія «перевернутих» або інверсних 

уроків, яка реалізується за допомогою дистанційного навчання. Під час 

інверсного навчання учень засвоює навчальний матеріал до приходу у клас. 

Причому зміст та напрями вивчення теми учитель визначає самостійно і 

подає учню на відповідній інтерактивні платформі. 
 

Випереджаюче навчання (англ. flippedclassroom) – принцип навчання, 

за яким основне засвоєння нового матеріалу учнями відбувається вдома, а час 

аудиторної роботи виділяється на виконання завдань, вправ, проведення 

лабораторних і практичних досліджень, індивідуальних консультацій 

викладача. Уперше цей принцип був запропонований Джонатаном 

Бергманом та Аароном Самсом учням Вудландської школи в штаті Колорадо 

(США) у 2007 році. Учителі природничих наук почали створювати короткі 

відеоуроки з матеріалами для лекцій, які учні самостійно переглядали вдома. 

Такий матеріал був розрахований на лабораторні роботи, а також 

доповнювався відповідями на питання учнів [17]. 
 

Ідея «випереджаючого навчання» полягає в попередньому 

ознайомленні учнів удома з новим навчальним матеріалом за підручником, а 

на уроці – короткий розбір проблемних моментів, закріплення теоретичних 
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знань і вироблення практичних навичок. Оцінювання засвоєння нового 

матеріалу проводиться в кінці того ж самого уроку за допомогою виконання 

завдань у робочому зошиті, комп’ютерного тестування тощо [15]. 
 

Не існує єдиної моделі випереджаючого навчання – термін широко 

використовується для опису структури практично будь-яких занять, які 

базуються на перегляді попередньо записаних лекцій з подальшим їх 

обговоренням безпосередньо на занятті. В одній загальній моделі студенти 

можуть переглядати кілька лекцій, що тривають по 5-7 хвилин кожна. 

Онлайн-опитування або завдання можуть перериватися для перевірки 

засвоєння пройденого матеріалу. Пряма реакція на опитування і можливість 

повторного перегляду лекцій допоможуть прояснити незрозумілі моменти. 
 

Роль учителя у традиційній побудові навчального процесу – постачаль-

ник знань, учитель під час інверсного навчання – це свого роду фасилітатор, 

тобто професійний тренер-консультант, причому індивідуальний. В ході 

інверсного навчання учень отримує знання самостійно, опрацьовує матеріал 
 

у власному темпі і готується до виконання завдань. Учитель, у свою чергу, в 

ході проведення занять за «перевернутою» технологією вже не може просто 

перевіряти засвоєння знань, тут вже потрібні завдання на застосування 

отриманих знань, на визначення умінь і компетентностей. Дуже доречні у 
 

«перевернутому» навчанні групові форми роботи та проекти. А головна цін-

ність даної технології – це розвиток самостійності учня, уміння застосову-

вати отриману інформацію, розвиток аналітичної діяльності, системної робо-

ти. Адже, головне завдання сучасної школи – розвиток умінь і навичок до 

самоосвіти [21]. 
 

Викладачі можуть проводити на занятті обговорення матеріалу або 

перетворити заняття у студію, де учні створюють, співпрацюють і реалізують 

на практиці те, що вони дізналися з лекцій і спостерігали за межами 

аудиторії. Педагоги пропонують різні підходи до реалізації перевернутої 

технології навчання. Вони можуть організувати учнів у спеціальну робочу 

групу, щоб вирішити проблему, над якою працюють кілька учнів. Оскільки 

такий підхід передбачає собою загальні зміни в навчальному процесі, деякі 
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викладачі застосовують тільки окремі елементи з перевернутої технології 

навчання або використовують декілька перевернутих уроків протягом всього 

курсу навчання [16]. 
 

Важливо визначити переваги та недоліки такої системи навчання. 

Основна перевага технології «випереджаючого навчання» полягає в тому, що 

активізується пізнавальна діяльність учнів, вони вчаться самостійно 

вирішити навчальну проблему або працювати в групі. У той же час спільні 

проекти можуть сприяти соціальній взаємодії між учнями, полегшуючи 

процес сприйняття інформації один від одного. Викладач виступає у ролі 

організатора та тьютора навчального процесу. 
 

У «перевернутої технології» є й інші переваги. Так, наприклад, 

переглядаючи відеолекції вдома, учні самі вибирають ту швидкість навчання, 

яка їм найбільше підходить. Вони можуть зупиняти відео або переглядати 

заново певні його аспекти стільки разів, скільки їм потрібно. Цей спосіб 

особливо корисний для вразливих учнів, які відстають під час звичайного 

темпу навчання (наприклад, ті, хто навчається не рідною мовою або в кого є 

труднощі з навчанням). 
 

До того ж, використання часу, відведеного для уроку, на групові 

проекти сприяє відчуттю рівності серед учнів. Багато з них бояться групової 

роботи лише тому, що кілька учасників групи змушені будуть тягнути всю 

діяльність на собі. Але чим більше часу виділятиметься на групові проекти, 

тим меншим буде цей несправедливий тягар, а відповідно, покращиться 

взаємне навчання. 
 

Недоліками даного методу є те, що викладчам потрібно виділяти 

чимало часу на те, аби записувати відеолекції, та ще й настільки цікаві, щоб 

учні справді переглядали їх вдома. Однак, цю проблему можна обійти, якщо 

опрацьовувати письмові завдання під ч занять, що звільнить викладача від 

перевірки письмових робіт у позаурочний час, а, відповідно, дасть змогу 

записувати лекції. 
 

Що ж стосується учнів, то вони повинні мати усе необхідне 

обладнання: комп’ютери або мобільні пристрої і надійне підключення до 
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Інтернету, – щоб дивитися лекції вдома. Таке обладнання не з дешевих, тому 
 

в учнів з родин з низьким доходом можуть виникнути труднощі при 

впровадженні цієї моделі. Більше того, учням може здаватися, що вони вже 

отримали усю потрібну інформацію вдома і можуть пропустити заняття. 
 

Студенти вищих навчальних закладів, за словами організації 

EDUCAUSE, можуть обурюватись: «Чому це вони платять гроші за те, що 

можуть і так знайти в Інтернеті?» . Звичайно ж, педагоги можуть змінити такі 

погляди студентів, пояснивши, яким чином робота на вищому рівні 

пізнавальної діяльності впливає на їх розвиток, а також пропонуючи 

навчальну діяльність на заняттях цікавою, захоплюючою та продуктивною. 
 

Однак, незважаючи на вищезгадані недоліки, модель «випереджаючого 

навчання» продовжує ставати все популярнішою. Багато вчителів на власні 

очі побачили як ця педагогічна модель змінює клас, наповнюючи його 

творчістю, співпрацею і вдумливими дослідженнями. Тому педагогам, які 

вже втомились від традиційних уроків, варто спробувати технологію 

«випереджаючого навчання» [22]. 
 

Порівняльна характеристика традиційної технології та технології 

«випереджаючого навчаннях» подана у таблиці №1 додатку А [12]. 
 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що використання 

технології «випереджаючого навчання» сприяє активізації пізнавальної 

діяльності учнів та навчальної діяльності викладачів. Короткі навчальні 

відеолекції дозволяють учням просуватися по темі в зручному для них темпі, 

перемотуючи запис для повторного перегляду важливих моментів і 

пропускаючи ті частини, матеріал яких їм вже знайомий. Все це сприяє тому, 

що учні приходять на заняття підготовленими до використання програмного 

забезпечення і в змозі робити творчі проекти спільно з іншими учнями. Дана 

технологія має ряд своїх недоліків, але переваги теж суттєві. Технологія 

«випереджаючого навчання» призводить до значного зсуву пріоритетів від 

простої подачі матеріалу до роботи над його вдосконаленням. 
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2.2. Реалізації технології «випереджаючого навчання» в процесі 

підготовки майбутніх викладачів закладів професійної освіти 

 

Сучасні педагогічні технології дозволяють рухати освітній процес у 

більш цікавому для учнів напрямку. Пасивне прослуховування лекцій 

відходить у минуле, а на зміну йому приходить концепція «випереджаючого 

навчання». Суть даної концепції полягає у тому, що домашнє завдання – це 

перегляд відеороликів, у яких пояснюється матеріал та показується, як 

виконати практичні завдання та інші елементи процесу навчання предмета. У 

такій роботі гостро стоїть питання щодо сумлінності вивчення матеріалу 

учнем вдома. Тому обов’язково, після перегляду домашнього завдання, 

повинно стояти якесь завдання: скласти опорний конспект, скласти список 

питань, зробити замальовку схем, дати відповіді на міні-тест. Це вирішило 

одну з психологічну проблему так звану «дискомфорт навчання», коли учні 

вважають за краще промовчати, ніж перепитати або уточнити матеріал. 
 

Використання технології «випереджаючого навчання» допомагає 

вивільнити час на уроці для виконання практичних завдань. Учитель може 

проводити обговорення або перетворити клас на студію, де учні створюють, 

співпрацюють і реалізують на практиці те, що дізналися з відео-лекцій та за 

межами класу [13]. 
 

Наше дослідження є теоретичним аспектом того, як можна використати 

технологію «випереджаючого навчання» на заняттях з «Матеріалознавства 

швейнихвиробів. 
 

Для прикладу теоретичного дослідження нами було обрану тему 

«Асортимент тканин», вона прослідковується для вивчення у всіх розрядах. 

Стандартне лекційне заняття передбачає розгляд загальних відомостей про 

асортимент тканин, класифікацію тканин, коротка характеристика окремих 

груп i видів тканин. Лабораторна робота полягає у розпізнаванні видів 

тканин, за допомогою органолептичного методу. 
 

На противагу цьому «випереджаюче навчання» передбачає розгляд 

теми самостійно (у домашніх умовах) у цікавому форматі відео та 
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презентації, додаткових схем та демонстраційних малюнків. Це буде 

організовано за допомогою дистанційного навчання, де і буде отримуватися 

саме домашнє завдання. Для додаткової інформації учень може звернутися до 

Інтернету та дізнатися більше на тему, яка його зацікавила. Час на навчання 

не обмежений, матеріал подається у зручному для учня темпі та може 

повторюватися безліч разів. Для точної впевненості викладача, що учень 

переглянув домашнє завдання, можна задати підопічному написати опорний 

конспект або тести ( на розсуд вчителя). 
 

Перейдемо конкретно до розгляду теоретичного аспекту теми « 

Асортимент тканин», яка передбачає розгляд тканин за групами. Для 

прикладу візьмемо групу «Асортименти бавовняних тканин». Лекція для цієї 

групи представлена у вигляді плану із 13 пунктів, теоретичного матеріалу та 

узагальнюючої таблиці (додаток В). Лабораторна робота мітить питання для 

підготовки до роботи, завдання для виконання лабораторної роботи, загальні 

відомості, порядок виконання роботи, таблиці для заповнення та список 

літератури (додаток Г). 
 

Тепер представимо лекцію у форматі «випереджаючого навчання». Ця 

лекція буде домашнім завданням і вона повинна бути зрозуміло розкладеною 

на комплектуючі. Ними можуть бути схеми, презентації, відео. У нашому 

випадку використано відео, яке починає розповідає про вирощування та 

структуру бавовнику і закінчує виробництвом тканини (додаток Д). У 

додаток до домашнього завдання є перегляд презентації на тему «Асортимент 

бавовняних тканин» (додаток Е). Для узагальнення класифікації тканин цього 

виду додана коротко укладена інформація та оформлена схема, яка дозволяє 

швидко орієнтуватися у вивченні теми. Домашнє завдання можна перевірити 

задавши учням скласти тести обсягом до 10 питань. 
 

Лабораторне заняття потрібно розпочати із перевірки написаних тестів 

учнями. Коротко узагальнити відомості по темі «Асортимент бавовняних 

тканин». Потім перейти до виконання самої лабораторної роботи, яка 

проходить за стандартною схемою (додаток Г). 
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Отже, видозмінене навчання надає змоги звичайним лекційним 

заняттям стати цікавішими, а лабораторні заняття перетворити на 

узагальнення побаченого та прочитаного матеріалу. Але практичну частину 

неможливо замінити ніяким чином, бо при виборі тканин ми обов’язково 

перевіряємо її органолептичним методом. Тільки спробувавши тканину на 

дотик можна точніше визначити її склад, ніж на око. 
 

Технологія «випереджаючого навчання» позитивно зарекомендувала 

себе при викладанні дисциплін, які можна добре проілюструвати, тому 

застосовувалася також під час викладання навчальної дисципліни «Дизайн-

практикум з конструювання та моделювання одягу». Наведемо приклад 

реалізації даної технології при проведенні практичного заняття з теми 

«Розробка серії ескізів моделей одягу за мотивами історичного костюма». 
 

Студентам, готуючись до практичного заняття, потрібно самостійно 

опрацювати ілюстрації історичного (народного) костюма та обрати творче 

джерело – ілюстрації моделей одягу. Це можуть бути репродукції, 

фотографії, малюнки – графічна інтерпретація моделей костюма з 

архітектурних споруд, тканих виробів, побутових предметів, меблів, 

стародавніх манускриптів тощо. 
 

Впровадження технології «перевернутого навчання» передбачає, що 

під час вивчення нового матеріалу мотивація студентів до оволодіння новим 

матеріалом підвищується, адже засвоєння значної частини навчальної 

інформації відбувається самостійно. На занятті при співпраці з викладачем 

студенти демонструють обрані ілюстрації, погоджують їх, обмінюються 

своїми знаннями, створюючи при цьому «дискусійне поле». У такому 

випадку ефективність навчальних занять підвищується при одночасному 

зростанні ролі студента як суб’єкта навчально-виховного процесу. При 

виникненні труднощів з опануванням нового матеріалу студенти самостійно 

відшукують відповіді на конкретні питання у підручниках, посібниках, 

ресурсах Інтернет. При цьому забезпечується формування компетенцій 

майбутніх викладачів щодо аналізу навчальної інформації з її 

структуруванням і коригуванням для практичного використання. 
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Наступним етапом заняття є виконання натурних зарисовок з творчого 

джерела. Студенти виявляють силует та формотворчі чинники, а потім 

піддають джерело перетворенню від натурних зарисовок до форм костюма. 
 

При трансформації творчого джерела використовують такі прийоми: 

перенесення – заміна одних частин конструкції об’єкту іншими; з’єднання – 

об’єднання частин конструкції об’єкту; злиття – накладення одного силуету 

або частини конструкції на іншу для отримання нових меж; узагальнення – 

спрощення, відсікання деталей, приведення до більш простих форм, 

геометризація; типізація подібних і близьких форм та їх властивостей – 

приведення схожих форм до однієї через відсікання ознак, які їх відрізняють. 
 

Трансформація джерела включає низку етапів: 
 

– дослідницька робота (вивчення джерела творчості за допомогою 

візуального спостереження); 
 

– виконання рисунка з натури або копій (натурні зарисовки, ескізи); 
 

– графічний аналіз (аналізують і виявляють характерні особливості 

творчого джерела, типові риси: форму силуету, фактури, ритмічну 

організацію, передачу пластики, кольорові рішення, основні об’єми і 

членування тощо); 
 

– виконання трансформації в силуетні форми, які наближені до 

пропорцій людини (пошук пластичного рішення, стилізація, виявлення 

засобів втілення художнього образу, засобів організації форми тощо); 
 

– виконання логічних рядів – перехід від абстрактно-наближених 

силуетних форм до виявлення формоутворювальних засобів організації 

костюма і художнього образу, ескіз костюма-образу перетворюється на ескіз 

реального костюма; застосування до знайдених у процесі трансформації ідей 

засобів композиції: симетрії, пропорційного членування силуету, ритмічної 

організації, розстановки акцентів. 
 

Основне завдання цього етапу – збереження образно-асоціативного 

зв’язку з джерелом творчості; розробка в логічних рядах і чистових ескізах 

комплектів і ансамблів різного призначення (прояв стилізації, образний вираз 

змісту, прочитання джерела в контексті сучасних напрямів у моді тощо). 
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Практичні вправи виконання логічних рядів після проведеної 

трансформації творчого джерела, перехід від абстрактно-наближених 

силуетних форм до конкретного використання ідей, здійснений у процесі 

трансформації та створення ескізів одягу на основі творчих джерел 

стимулюють розвиток творчої уяви та художніх здібностей майбутніх 

викладачів (додаток Ж). 
 

Застосування технології випереджаючого навчання створило додаткові 

умови для підвищення пізнавальної активності та самостійної навчальної 

діяльності студентів. 

 

 

2.3. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 
 

впровадження технології «випереджаючого навчання» в процес 

підготовки майбутніх викладачів 

 

Експериментальне дослідження було спрямоване на підвищення 

пізнавальної активності та самостійної навчальної діяльності студентів, 

відібраними та перевіреними практикою методами випереджаючого 

навчання. 
 

Експериментальна робота здійснювалася упродовж 2019-2020 

навчального року в процесі підготовки майбутніх викладачів закладів 

професійної освіти галузі легкої промисловості з впровадженням технології 

«випереджаючого навчання» в умовах дистанційної освіти. Дана технологія 

використовувалася на заняттях з навчальних дисциплін «Матеріалознавство 

швейних виробів» (на 2 курсі) та «Дизайн-практикум з конструювання та 

моделювання одягу» (на 4 курсі), що обґрунтовано у параграфі 2.2 наукової 

роботи. Програма дослідно-експериментальної перевірки ефективності 

методів формування пізнавальної активності та самостійної навчальної 

діяльності студентів складалася із констатувального, формувального та 

контрольного етапів. 
 

Констатувальний етап експерименту, у якому взяли участь 34 студентів 

2 та 4 курсів, відбувся на початку введення дистанційної форми навчання 
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(березень 2020 року) і був спрямований на визначення ефективності 

традиційного навчання щодо формування пізнавальної активності та 

самостійної навчальної діяльності студентів. 
 

Формувальний етап експерименту тривав до завершення навчального 

року і передбачав упровадження концептуально систематизованих методів 

реалізації технології «випереджаючого навчання» під вивчення студентами 

окремих навчальних дисциплін, вказаних вище. У формувальному етапі 

брали участь 18 студентів 2 та 4 курсів. 
 

Контрольний етап дослідно-експериментальної роботи був проведений 

наприкінці 2019-2020 н. р. та передбачав здійснення кількісно-якісного 

аналізу результатів формування пізнавальної активності та самостійної 

навчальної діяльності студентів, порівняння рівнів цієї сформованості у 

респондентів контрольних та експериментальних груп, а також визначення 

ефективності реалізації технології «випереджаючого навчання» в освітньому 

процесі педагогічного закладу вищої освіти. 
 

Для визначення впливу розроблених методів навчання на кількісно-

якісні показники пізнавальної активності та самостійної навчальної 

діяльності студентів та для з’ясування динамічних особливостей цього 

процесу нами було здійснено вимірювання рівнів сформованості показників 

активної пізнавальної та самостійної діяльності студентів шляхом аналізу 

представленої в додатку К схеми-характеристики критеріїв та рівній 

сформованості показників. За критерії сформованості активної пізнавальної 

та самостійної діяльності студентів було взято динамічні зміни її складових 

від початкового опанування знаннями та розуміння особливостей самостійної 

навчальної діяльності, через сформованість ціннісних ставлень до власної 

самоосвіти, до досягнення студентами здатності до активної самостійної 

діяльності в умовах дистанційного навчання. 
 

Контрольне діагностування на констатувальному етапі 

експериментальної роботи показало переважаючий середній рівень 

пізнавальної активності та самостійної роботи студентів як в 

експериментальних групах , так і в контрольних групах. Не дивлячись на те, 
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нами було встановлено, що рівень сформованості стійкої здатності до 

активної самостійної роботи виявився невисоким: менше третини (29 %) 

студентів досягають її високого рівня. 
 

На формувальному етапі в експериментальних групах: студенти 2 

курсу вивчали навальну дисципліну «Матеріалознавство швейних виробів» 

та студенти 4 курсу, які вивчали дисципліну «Дизайн-практикум з 

конструювання та моделювання одягу», застосувалася технологія 

«випереджаючого навчання». В контрольних групах застосовувалися 

переважно традиційні форми та технології навчання. 
 

Аналіз отриманих у ході проведеного контрольного етапу результатів 

дослідження вказав на те, що наявні традиційні методи навчання перенесені у 

дистанційну форму освіти є недостатньо ефективними, потребують 

концептуального коригування та відповідної організації за спеціально 

підібраними методами та технологіями. 
 

Після проведення формувального експерименту у студентів 

контрольних груп, як і під час констатувального експерименту, 

простежувалася позитивна динаміка змін на високому (від 22% до 30%) та 

середньому (від 26% до 32%) рівнях. Також зберіглася негативна тенденція 

змін на низькому (–8%) рівні сформованості, яка суттєво не відрізнялася від 

результатів констатувального експерименту. Це пояснюється нами 

відсутністю у контрольних групах достатньо ефективних методів 

дистанційного навчання. 
 

Застосування впродовж формувального експерименту в 

експериментальних групах, обґрунтованих у підрозділі 2.2 методів навчання, 

сприяло фіксуванню в позитивній динаміці зростання на високому (+11 %) і 

середньому (+5 %) рівні сформованості пізнавальної активності та 

самостійної навчальної діяльності студентів. Унаслідок застосування 

зазначених методів було зафіксовано негативну динаміку щодо зменшення 

кількості студентів у експериментальних групах із розвитком здатності до 

самостійної роботи на низькому (–16 %) рівнях, внаслідок їхнього 

переміщення на вищі – достатній і високий рівні (табл.1). 
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Таблиця 1  

Результати впровадження експериментальної роботи 

 

Рівень Контрольна Експеримента Контрольна  Експеримента-  

 група до -льна група до група після  льна група після 

 експерименту експерименту експерименту  експерименту  

 осіб % осіб % осіб %  осіб %  

Низький 5 31 6 33 5 31 3 17  

Середній 8 50 8 45 9 56 9 50  

Високий 3 19 4 22 2 13 6 33  

Усього 16 100 18 100 16 100 18 100  
 
 

 

Суттєвість різниці між рівнями вияву пізнавальної активності та 

самостійної навчальної діяльності студентів у експериментальних і 

контрольних групах була підставою для прийняття рішення, що застосування 

технології «випереджаючого навчання» в умовах дистанційної освіти є 

ефективною в процесі підготовки майбутніх викладачів закладів професійної 

освіти. 
 

Результати формувального експерименту, незважаючи на специфіку 

навчальних дисциплін, індивідуальні здібності студентів, можна розглядати 

як закономірний результат упровадження методів та технології 

«випереджаючого навчання», сприяють ефективному формуванню 

пізнавальної активності та самостійної навчальної діяльності студентів.  
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ВИСНОВКИ 
 
 

 

Професійна освіта як складова системи освіти України є комплексом 

педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на 

забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в 

обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та 

професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. 
 

1. Стрімкий розвиток інформаційних технологій в ХХІ сторіччі зробив 

актуальною проблему модернізації системи освіти. Впровадження 

дистанційної форми навчання, яка об’єктивно була необхідної в умовах 

всесвітньої пандемії, передбачає зміну традиційної системи навчання та 

підбір більш ефективних сучасних методів та технологій навчання, що 

забезпечать якісну підготовку фахівців на всіх рівнях освіти. Але головною 

перевагою дистанційної освіти є підвищення мотивації студентів до 

навчання, формування здатності до само мотивації. самоосвіти та отримання 

професійної освіти людям, які працюють. 
 

2. Основною формою організації навчального процесу за дистанційною 

формою є самостійна робота. Отримання навчальних матеріалів, спілкування 

між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що 

проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної 

та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Практичне 

заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, 
 

відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Лабораторне заняття 

проводиться очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або 

дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і 

лабораторій. 
 

3. Пасивне прослуховування лекцій відходить у минуле, а на зміну 

йому приходить концепція «випереджаючого навчання». Суть даної 

концепції полягає у тому, що домашнє завдання – це перегляд відеороликів, у 

яких пояснюється матеріал та показується, як виконати практичні завдання та 

інші елементи процесу навчання предмета. Головна цінність даної технології 
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– це розвиток самостійності учня, уміння застосовувати отриману 

інформацію, розвиток аналітичної діяльності, системної роботи. Ця 

концепція широко використовується у навчальних закладах нашої країни. 
 

Така методика буде ефективною та доречною при викладання дисциплін, що 

передбачають застосування комплексу засобів візуалізації навчального 

процесу. 
 

4. Дослідження є теоретичним аспектом того, як можна реалізувати 

технологію «випереджаючого навчання» в умовах дистанційної освіти під 

час вивчення спеціальних дисциплін, на прикладі «Матеріалознавства 

швейних виробів» та «Дизайн-практикум з конструювання та моделювання 

одягу». На прикладі конкретної теми було наведено методи застосування 

даної концепції навчання. Вони є сучасними, цікавими для молоді і більше 

розширюють кругозір та знання з даної теми. 
 

Розроблена та впроваджена технологія пройшла експериментальну 

перевірку в навчальному процесі підготовки майбутніх викладачів закладів 

професійної освіти галузі легкої промисловості. Розроблене навчально-

методичне забезпечення процесу застосування технології «випереджаючого 

навчання» при вивченні спеціальних дисциплін є ефективним, про що 

засвідчили результати експериментального дослідження. Рівень пізнавальної 

активності та самостійної навчальної діяльності студентів у 

експериментальних групах значно підвищився, а кількість студентів з 

високим (+11 %) та середнім (+5 %) рівнем сформованості збільшилася. 
 

Отже, отримані результати дослідно-експериментальної роботи дають 

нам змогу стверджувати, що запропонована технологія в умовах 

дистанційної освіти є необхідною та достатньою для формування більш 

високого рівня пізнавальної активності та самостійної навчальної діяльності 

студентів. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

Таблиця А.1 
 

Традиційний та «перевернений» підходи до навчання 
 

Показники Традиційний підхід «Перевернений» підхід 

навчального   

процесу   

Діяльність Пасивність. Робота за Відповідальність за власне 

учня схемою «послухай- навчання. Взаємодія з усіма 

  запам’ятай-озвуч». учасниками начального 

   процесу. Осмислене навчання. 

ІКТ Використання технологій та Зміна методів та форм роботи 

  веб-інструментів у навчанні. засобами ІКТ. 

Діяльність Передача знань, утримання Конструювання навчальної 
учителя дисципліни і порядку, ситуації. Формування в учнів 

  контроль знань. відповідальності за навчання. 

Методи Пасивні методи подачі Активні й інтерактивні методи 

навчання навчального матеріалу: від навчання. Особистісно 

  учителя до учня. орієнтований підхід. 

Структура Подача теоретичного Удома ознайомлення з 
навчального матеріалу від учителя. теоретичним матеріалом, в 

заняття Недостатньо часу на аудиторії вирішення та 

  закріплення знань. обговорення теми. 

Роль учителя Передає готові знання. Супроводжує навчання, 

   проектує навчальну ситуацію. 

  Демонструє, розміщує, Демонструє, розміщує, 

  публікує, розробляє. публікує, розробляє. 

  Супроводжує навчання, Передає готові знання. 

  проектує навчальну  

  ситуацію.  

  Передає готові знання. Передає готові знання. 

Роль учня Передає готові знання. Передає готові знання. 

  Демонструє, розміщує, Демонструє, розміщує, 

  публікує, розробляє. публікує, розробляє. 

  Супроводжує навчання, Супроводжує навчання, 

  проектує навчальну проектує навчальну ситуацію. 

  ситуацію.  
     



34 
 

Додаток Б 
 

Таблиця Б.1 
 

Порівняльна характеристика платформ дистанційної освіти  

 

Система дистанційного навчання «Moodle» 
 

  Переваги   Недоліки  
    

Moodle»  відрізняється  простотою  та достатньо складний програмний 

доступністю для  опанування. продукт   і   при   його   широкому 

Можливий  перегляд  практично всіх використанні необхідно створювати 

електронних файлів    Консалтинговий центр  
  

Можливість  зберегти  текст  Word  у Значна  корпоративна  солідарність  у 

вигляді веб-сторінки, створити архів студентів,  є  випадки  шахрайства,  і 

із сторінками і малюнками, тому  доцільно  проводити  скорочене 

розмістити  в  системі  цей  архів  та тестування в присутності викладача 

розпакувати        
    

Гнучкість у налаштуваннях (викладач Відсутність засобів проведення 

може контролювати доступ до своїх віддалених контрольних робіт 

курсів,  створювати  власні  оцінки,    

контролювати виконання завдань)    
    

Великий інструментарій для Відсутність  засобів  тестування,  які 

створення тестів  іпроведення можуть  бути  вставлені  в  навчальні 

контрольного тестування  Web-сторінки  
         

 

Система дистанційного навчання «Прометей» 
 

Зручний інтерфейс, легкість освоєння Висока вартість    

системи       
   

Автоматизація усіх адміністративних Відсутність власних інструментів для 

завдань   розробки  курсів  (разом  з  системою 
 

поставляється програма SunRav Централізована база даних та висока 

продуктивність, технічна підтримка BookOffice для створення курсів, але 
 

з ліцензією на один комп’ютер) 
 

Можливість  імпортувати  курси,  які  

створені у міжнародних стандартах     
       

Інтерфейс СДО «Прометей» Неможливість будь-які зміни  

локалізований на український, користувачем  для  налаштування  під  

казахський, азербайджанський, власні потреби    

англійська та французька мови     
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Продовження табл. Б.1  

 

Система дистанційного навчання «Learning Space» 
 

Переваги    Недоліки   
  

Система дозволяє легко створювати й Необхідність використання фахівців з 

коректувати структуру курсу, Lotus-Notesдляобслуговування 

наповнювати її матеріалами, платформи (вартість платформи 

підготовленими за допомогою різних базується навартостіліцензій 

додатків.   Структура   курсу   і   його доступу   до   Lotus-Notes   Domino 

матеріалів   можуть зберігатися   на сервера). Така ліцензія видається на 

різних   серверах у корпоративній тимчасовийдоступдокурсу, 

мережі або Інтернет    розміщеному на сервері, і 

     звільняється при завершенні поточної 

     роботи користувача з курсом  
    

Для  роботи  в  системі  користувачеві Відсутність інструментарію для 

досить  мати  на  своєму  комп’ютері перекладу курсу в HTML формат  

тільки браузер          
  

Орієнтована  на  підтримку  не  більше Недостатні можливості для роботи з 

10000   студентів.   Інсталюється   в курсом у режимі off-line   

Windows NT, Windows 2000 серверні 
   

Неповна відповідність міжнародним 

операційні системи    стандартам підтримки дистанційного 

     навчання     
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Продовження табл. Б.1  
 

Веб-система дистанційного навчання корпоративного рівня «Віртуальний 
 

Університет»  

  Переваги     Недоліки 
      

Відповідає вимогам Міністерства Обмеження функціональності 

освіти і науки України та має розмаїті обумовлені використанням Інтернет- 

можливості  з  тестування  студентів, браузерів   

обліку і розвитку курсів,    

представлення статистики  і    

формування необхідних звітів      
    

Незначні витрати на встановлення та    

обслуговування системи       
    

Швидкість і висока якість надання або    

викладання навчальних матеріалів     
       

Зручний та ефективний рівень    

оцінювання  засвоєних знань та    

виконання самостійних робіт      
    

Конвертація  матеріалів  у  систему  з    

будь-яких офісних програм      
     

Зручний   інтерактивний інтерфейс,    

дозволяє розпочати роботу без    

поглиблених знань комп’ютера      
    

Доступ до системи з мережі Інтернет    

дозволяє брати участь у навчальному    

процесі з будь-якого куточку світу     
      

Наявність електронної бібліотеки  з    

допоміжними матеріалами      
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Додаток В 
 

Лекція 
 

Асортименти «Бавовняних тканин» 

 

Навчальні питання 
 

1. Види класифікаторів текстильних матеріалів 
 

2. Прейскурантна класифікація 
 

3. Артикул текстильних матеріалів. 
 

4. Асортименти бавовняних тканин. 
 

5. Властивості бавовняних тканин. 
 

6. Ситцеві бавовняні тканини. 
 

7. Бязеві бавовняні тканини. 
 

8. Білизняні бавовняні тканини. 
 

9. Сатинові бавовняні тканини. 
 

10. Платяні бавовняні тканини. 
 

11. Одежні бавовняні тканини. 
 

12. Підкладкові бавовняні тканини. 
 

13. Ворсові бавовняні тканини. 
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Додаток Г 
 

Лабораторна робота 
 

Тема: Асортименти бавовняних тканин 
 

Мета роботи: навчитися становити загальну характеристику бавовняних 

тканин по запропонованому зразку тканини. На підставі складеної 

характеристики рекомендувати швейний виріб із тканини даного зразка. 
 

Література: [1, с. 277-282; 2, с. 17-23, с. 26-40, 83-89, с.93-105, с. 137-139; 

3, с.211-212, с. 226-233, с.258-261, с.288-289] 
 

1. Питання для підготовки до роботи 
 

1. Класифікація бавовняних тканин. 
 

2. Характеристика асортиментів бавовняних тканин. 
 

3. Артикул бавовняних тканин. 
 

4. Основні фізико-механічні властивості бавовняних тканин 
 

5. Перспективи розвитку асортиментів бавовняних тканин. 
 

2. Завдання для виконання лабораторної роботи 
 

1. Представити характеристику основних фізико - механічних 

властивостей запропонованого "німого" зразка. 
 

2. Вибрати конкретний швейний виріб, який можна виготовити з даного 

зразка бавовняної тканини. Привести коротку характеристику швейного 

виробу. 
 

3. Розставити рангову значимість вимог, пропонованих до даного зразка 

бавовняної тканини. 
 

4. Зробити висновок про відповідність даної бавовняної тканини 

пропонованим вимогам. 
 

5. Замалювати модель виробу й описати її. 
 

3. Порядок виконання роботи 
 

3.1 Аналіз зразка тканини провести в наступній послідовності: 
 

1. Визначити лицьову й виворітну сторони тканини 
 

2. Визначити напрямок ниток основи й піткання. 
 

3. Визначити вид ткацького переплетення. 
 

4.  Визначити волокнистий склад тканини (за допомогою 
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органолептичного методу, а якщо буде потреба й лабораторного). 
 

5. Визначити вид обробки. 
 

6. Визначити щільність по основі й по пітканню (кількість ниток на 100 

мм). 
 

7. Визначити призначення тканини. 
 

Характеристику основних фізико-механічних властивостей зразка 

представити у формі таблиці 3.1 
 

Графи 1-12 таблиці 4.1 заповнюються за допомогою торгівельного 

прейскуранта [4] і посібника [2] (графа 3). Якщо запропонований зразок 

тканини не передбачений прейскурантом, то графи 1 - 12 заповнюються за 
 

результатами проведених досліджень, без вказівки артикула тканини. 

Відомості для граф 13-26 беруться з літературних джерел [5] 
 

               Таблиця 3.1  

   Характеристика текстильного матеріалу      
                  

Найменування  Артикул  Обробка   Переплетення Сировинний    

матеріалу            склад, %    
                    

            основа  піткання    
                    

1   2  3  4   5   6    

           Продовження таблиці 3.1  
               

Найменування  Вид і лінійна Число ниток на Ширина, см.  

матеріалу    щільність ниток, T/N   100 мм           
                  

    основа піткання   основа  піткання        
                  

1    7  8  9  10    11    
                

           Продовження таблиці 3.1  
        

Найменува Поверхнева Гігроскопі Зміна  лінійних  розмірів Символи  по  
ння щільність, чність , після мокрих обробок, % відходу  

матеріалу г/м
2 

  %              

       основа  піткання       
1   12  13 14   15   16    
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Продовження таблиці 3.1 
 

Найменування Стійкість фарбування до впливу, бали    
       

матеріалу Природного світла  Розчину мила при температурі 40
0
 С 

       

 Зміна фарбування  Зміна фарбування  Зафарбовування 

     білого матеріалу 
       

1 17  18 19  
       

   Продовження таблиці 3.1 
      

Найменування Стійкість фарбування до впливу, бали    
      

 Дистильованої води  Прасування  
      

матеріалу Зміна фарбування Зафарбовування  Зміна  

  білого матеріалу  фарбування  
      

1 20 21  22  

       

 

 

Продовження таблиці 3.1  
 

Найменуванн Стійкість фарбування до впливу, бали 
я матеріалу 

 Поту  Тертя 
     

 Зміна Зафарбовування  білого Сухого Мокрого 

 фарбування матеріалу   
     

1 23 24 25 26 
     

 

 

3.2. Вибрати конкретний швейний виріб й описати відповідно до [6] 

основні властивості, якими воно повинне володіти, залежно від призначення 

(повсякденне, домашнє, робоче, ошатне, спеціальне й т. д) і умов 

експлуатації (захист від холоду, дощу, підвищеної температури й т.д.). 
 

3.3. Зробити висновок про відповідність даної тканини пропонованим 

вимогам. Якщо тканина по деяким показниках не відповідає ранговій 

значимості вимог, то необхідно замінити модель так, щоб змінилося 

призначення одягу. 
 

3.4. Замалювати модель виробу (вид попереду й позаду) і описати 

відповідність конструкції та обраних матеріалів. 
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Додаток Е 
 

презентації на тему «Асортимент бавовняних тканин» 
 

(повний варіант подано подано на СD-диску)  
 
 
 

Асортимент 
 

бавовняних тканин 
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Додаток Ж 
 

 

Методичні рекомендації до проведення практичного 

заняття з теми «РОЗРОБКА СЕРІЇ ЕСКІЗІВ МОДЕЛЕЙ 

ОДЯГУ ЗА МОТИВАМИ ІСТОРИЧНОГО КОСТЮМА» 
 

Мета заняття: проаналізувати ілюстрації історичного (народного) 

костюма; навчити студентів визначати геометричний вид форми, пропорційні 

співвідношення, ритмічну організацію елементів костюма і його пластичну 

характеристику, внутрішню організацію форми; навчити розробляти серії 

ескізів моделей одягу за мотивами історичного костюма; розвинути творчі 

художні здібності студентів. 
 

Завдання на самостійне опрацювання: вивчити необхідні теоретичні 

відомості, а також відповісти на контрольні запитання, які розміщені в кінці 

практичної розробки. 
 

Оснащення навчальної діяльності студентів: ватман формату А4, 

простий олівець, гумка, кольорові олівці, фарби, палітра. 
 

Хід заняття 
 

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом.  
2. Вивчити джерела інформації, що містять візуальні або вербальні 

описи костюма обраного періоду.  
3. Виконати графічне опрацювання форми історичного костюма і всіх 

предметів одягу, що входять в ансамбль костюма. Графічне опрацювання 

форми виконати у вигляді технічного рисунка на аркуші паперу формату А4  
з використанням будь-яких прийомів графіки, в тому числі графічних 

редакторів. Верхній одяг повинен мати зображення виду спереду і ззаду (рис.  
1, а-в).  

4. Проаналізувати художньо-конструктивне рішення історичного 

костюма. Визначити композиційну структуру костюма. Дати характеристику 

форми, силуету, пропорцій, ритму, деталей, кольору, декору, аксесуарів 

тощо. Оцінити комплектність костюма. Проаналізувати прийоми 

формоутворення історичного костюма.  
5. Розробити серію ескізів моделей одягу за мотивами історичного 

костюма.  
6. Оформити ескізи моделей одягу на папері формату А4 (4-5 моделей 

розташувати на 1 аркуші).  
7. Дати письмово відповіді на контрольні запитання. 

 

Порядок оформлення звіту 
 

1. Найменування і мета роботи.  
2. Технічний рисунок форми історичного костюма.  
3. Опис моделі. 
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4. Ескізи моделей одягу. 
 

5 Відповіді на контрольні запитання. 
 

Контрольні запитання 
 

1. Назвіть основні ознаки художнього образу в костюмі.  
2. У чому полягає відмінність сучасного жіночого образу від 

історичного (на конкретному прикладі)?  
3. Як позначився рівень технічного прогресу суспільства на 

конструктивній побудові одягу?  
4. Чим характеризується об’ємно-просторова форма історичного 

костюма (на конкретному прикладі)?  
5. У чому полягають особливості конструктивного рішення 

історичного костюма (на конкретному прикладі)? 
 

6. Назвіть основні етапи розробки ескізів моделей одягу за мотивами 

історичного костюма. 

 

Література: 5; 7; 8; 33; 36; 43; 44; 47; 48; 62; 73.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Приклади виконання завдань практичного заняття 
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Додаток К 
 
 

Таблиця К. 1 
 

Критерії, показники та рівні сформованості пізнавальної активності та 

самостійної навчальної діяльності студентів  
 

 № 
Критерії 

    Рівні 
 

п/п Показники оцінювання 
 

сформова-  оцінювання  
      

ності        

  Сформованість      

  ціннісних ставлень      

  до активної Здатність  самостійно 
Високий 

1.  пізнавальної та виконувати всі завдання   

  самостійної вчасно на високому рівні   

  навчальної діяльності      

  студентів      

  Активність 
Здатність виконувати всі 

 
  

самостійної Середній  2. завдання вчасно на  
навчальної діяльності 

 

  
належному рівні 

   

  студентів    

       

        

  Знання та розуміння 
Володіння 

 
окремими 

 
  

особливостей 
 

Низький  3. прийомами  самостійної  
самостійної 

  

  навчальної роботи    

  
навчальної діяльності 

   

        


