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Замість вступу…

Третя промислова революція, її ще називають цифровою, почалася в
другій половині 20 століття зі створення цифрових комп'ютерів і
подальшої еволюції інформаційних технологій.

МИ живемо саме в цю епоху.

Але все частіше сьогодні можна почути, що світ стоїть на порозі
четвертої промислової революції («4th industrial revolution»),
особливості якої полягають в масовому впровадженні кіберфізічних
систем у виробництво (Індустрія 4.0).

Як описує промислову революцію Клаус Шваб (засновник і голова
Всесвітнього економічного форуму), вона стирає межі між
фізичними, цифровими і біологічними сферами. "Мова йде про
хвилю відкриттів, обумовлених розвитком можливостей
встановлення зв'язку: роботи, дрони, розумні міста, штучний
інтелект, дослідження головного мозку", - говорить Шваб.



Чимало країн світу вже розпочали свій шлях в 4-ій промисловій. Платформи, подібні 
німецькій Industrie 4.0, існують в різних країнах. 

Сполучені Штати Америки давно, хоча й з меншим втручанням держави, розвивають 
напрямок Digital у всіх сферах. 

Франція запустила ініціативу The Industry of the Future – й подібно німцям теж на 
державному рівні. 

Мають свої потужні ініціативи Індія та Китай. 

Великі конференції, присвячені 4-ій промисловій революції йдуть по всій східній 
Європі. 

Туреччина вже 3-ій рік проводить під цим прапором конференцію присвячену темі 
supply chain, а також залучає інвесторів в свої техно-парки. 

Навіть Африці на сайті всесвітнього економічного форуму присвячено цілий ряд 
статей. 

Україна поки що визначається. В недавньому звіті WEF (рейтинг Networked Readiness 
Index) ми лише 64. Нас випереджають Польща, Росія, Казахстан. 

Але здається рух пішов….



17.01.2018 Кабінет 
Міністрів України ухвалив 
«Концепцію розвитку 
цифрової економіки та 
суспільства України на 
2018-2020».

Зокрема цей документ 
передбачає перехід від 
сировинного типу 
економіки, яка споживає 
природні ресурси, до 
високотехнологічних 
виробництв та ефективних 
процесів за допомогою ІТ-
технологій та комунікацій. 

Саме у рамках реалізації 
концепції, крім іншого, 
планується цифровізація
освітніх процесів.



Вводяться поняття (акцентується увага на):

Цифрова економіка

Цифровізація

Цифровий розрив (цифрова нерівність)

Цифрові інфраструктури

Цифрова компетенція (цифрова грамотність)



Цифрове робоче місце, цифрові професії

Індустрія 4.0

Електронна демократія

Інтернет речей

Єдиний цифровий простір
(Digital Single Market)

Інші…



ПЕРЕД ВИКЛАДАЧАМИ, МАЙСТРАМИ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

СЬОГОДНІ ПОСТАЄ НИЗКА ПРОБЛЕМ  ТА 

ВИКЛИКІВ, ПОВ`ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІТ:

Формальна освіта допоможе вам вижити, а 
самоосвіта приведе вас до успіху

Джим Рон



По-перше…

Це проблема відповідності 
професійної компетентності 

викладачів і майстрів 
виробничого навчання тим 
критеріям, які висуваються 

сьогодні з боку Держави, 
суспільства.

• У наказі Міністерства освіти і науки України
№ 665 від 01.06.2013 року «Про
затвердження кваліфікаційних
характеристик професій (посад)
педагогічних та науково-педагогічних
працівників навчальних закладів»
зазначаються чотири складові
компетентності педагогічних працівників -
професійна, комунікативна, інформаційна і
правова.



Зокрема, цим наказом вводиться наступне визначення поняття
інформаційна компетентність – «якість дій працівника, що
забезпечують ефективний пошук, структурування інформації, її
адаптацію до особливостей педагогічного процесу і
дидактичних вимог, формулювання навчальної проблеми
різними інформаційно-комунікативними способами,
кваліфіковану роботу з різними інформаційними ресурсами,
професійними інструментами, готовими програмно-
методичними комплексами, що дозволяють проектувати
рішення педагогічних проблем і практичних завдань,
використання автоматизованих робочих місць педагогічного
та науково-педагогічного працівника в освітньому процесі;
регулярну самостійну пізнавальну діяльність, готовність до
ведення дистанційної освітньої діяльності, використання
комп’ютерних і мультимедійних технологій, цифрових освітніх
ресурсів в освітньому процесі, ведення документації
навчального закладу на електронних носіях»



По-друге…

Випускники закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 

сьогодні повинні бути спроможними 
працювати в нових економічних 

умовах, відповідати потребам 
високотехнологічного виробництва, 
здатними до інтеграції в професійну 

діяльність сучасних цифрових, 
інформаційних технологій, 
професійно-орієнтованих 
програмованих засобів та 

програмних продуктів, такими, що 
прагнуть до самостійного 

опанування новими технологічними 
прийомами та виробничими 

операціями. 

• Забезпечити ці вимоги можуть
лише педагоги, які самі здатні до 
інноваційного пошуку способів
отримання і передачі професійної
інформації, які досягли певних
рівнів розвитку власної
інформаційної компетентності.



По-третє…

На сьогодні все гостріше 
відчувається проблема 

готовності педагогів, до роботи 
з учнями, представниками 

«покоління Z», “поколінням 
ЯЯЯ”, центеніалами, серед 

яскравих особливостей яких –
цифрова обізнаність. 



Особливості покоління “Z”:

гіперактивність; 

схильність до інтердисциплінарного навчання (вони оцінять лише 
знання, які мають практичний вектор, потенціал); 

відрізняються своєю неймовірною багатозадачністю та креативністю, 
але при цьому не здатні довго концентрувати увагу на одній проблемі 

чи об’єкті.

вони легше переключають увагу між візуальними об’єктами, більшість 
з них «візуали»;

вони краще справляються з ситуацією, коли постає не одне, а 
декілька завдань;



відсутність чітко визначеної життєвої позиції, але при цьому -
прагнення, аби все було виключно так, як скажуть вони; 

вони несамостійні, але волелюбні (з одного боку вони потребують, 
аби хтось вказував їм на те, чим вони мають займатися, а з іншого, -

не терплять примусу); 

люблять вчитися, швидко засвоюють значні обсяги інформації, але 
кругозір, сформований в більшій мірі Інтернетом, досить 

поверхневий, несе виключно ситуативний характер.

У сучасних дітей стерті межі між країнами, націями і культурами. 
Для них не існує заборон і перепон в освоєнні будь-яких навичок. 

Вони живуть одночасно у реальному і віртуальному світі.

Не усвідомлення педагогічними працівниками
зазначених особливостей учнів, намагання
забезпечити якісну освітню послугу в рамках
лише традиційного навчання та застарілих схем
будови відносин між поколіннями, приводить
до психологічних конфліктів, розчарувань.



По-четверте…

Запровадження 
дуальної форми 
здобуття освіти

Запровадження 
стандартів на 

модульно-
компетентнісній

основі

Започаткування 
відповідних рівнів 

Національної рамки 
кваліфікацій, 
Національної 

системи 
кваліфікацій

Оновлення державного 
класифікатора професій, 

розроблення та 
затвердження переліку 
цифрових професій з 

подальшим розробленням 
відповідної програми їх 

запровадження у 
закладах освіти.

Для системи П(ПТ)О, фахової передвищої освіти сьогодні актуальними є:

Реалізація цих значимих завдань неможлива сьогодні без елементарної
цифрової грамотності тих, хто забезпечує ці процеси.



По п`яте…

Недостатнє фінансування та 
відповідно і оснащення 

сучасними цифровими засобами 
освітнього процесу, відсутність 
якісного Інтернет зв`язку, зон 

вільного Wi-Fi, станцій 
підзарядки мобільних пристроїв 

тощо – тобто проблеми 
технічного, матеріального  та 

фінансового характеру. 



Традиційне 
навчання

Навчання за 
допомогою 
цифрових 
технологій 

(електронне)

Традиційне 
навчання

Навчання за 
допомогою 

цифрових 
технологій 

(електронне)

Традиційне 
навчання

Навчання за 
допомогою 

цифрових 
технологій 

(електронне)

Минуле

Сьогодення

Майбутнє

Динаміка цифровізації освіти



Об`єктивною реальністю на сьогодні є формування в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти систем навчання, в яких все більшу частку 
займають ІТ, хмарні, цифрові технології. 

Все частіше йде мова про модель «змішаного навчання»

Поруч із вживанням «змішане» навчання зустрічаються поняття 
«комбіноване», та «гібридне» навчання. Відповідно існують і різні 
трактування цього поняття. 

Чи завжди можна назвати синтез традиційних технологій і використання 
цифрових технологій та засобів  СИСТЕМОЮ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ?



«Змішане навчання» - де істина?  

Традиційне 
навчання

Навчання за 
допомогою 

цифрових 
технологій

(електронне)

Традиційне 
навчання

Самостійне 
опанування 
матеріалом

Змішане навчання = 
Традиційне 
навчання + 
електронне

Змішане навчання 
= Традиційне 

навчання + 
самостійне



Модель змішаного навчання

Самоосвіта 

Використання 
комп`ютерних
технологій

Традиційна 
взаємодія

• дистанційні технології
• мережеві технології
• «перевернутий клас»

• e-навчання
• мобільне навчання
• всепроникаюче навчання

• з викладачем, майстром в/н
• з учнями/колегами по 

проекту



Змішане навчання

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ (B-LEARNING, СКОРОЧЕНО ВІД АНГЛ.
BLENDED LEARNING) – ОСВІТНІЙ ПІДХІД, В МЕЖАХ ЯКОГО УЧЕНЬ ОДЕРЖУЄ
ЗНАННЯ ОЧНО І САМОСТІЙНО, ОФЛАЙН І ОНЛАЙН. ВОНО ПЕРЕДБАЧАЄ
СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА,
СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ, ЩО ДОСТАВЛЯЮТЬ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ,
ІНДИВІДУАЛЬНУ ТРАЄКТОРІЮ ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ.

НАВЧАННЯ, ЗА ЯКОГО ТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПОЄДНУЮТЬСЯ З
ІННОВАЦІЙНИМИ, ТЕХНОЛОГІЯМИ САМОСТІЙНОГО ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИМ
МАТЕРІАЛОМ:

традиційні + дистанційні

традиційні + мережеві

“перевернутий клас”

проектна діяльність

інші …



При змішаному навчанні теорію
(інструкції/експериментальні відомості) які
учень опрацьовує онлайн (у формі
самостійного читання матеріалів, при
перегляді демонстраційного відео, перегляді
відеозапису лекції викладача, у формі гри, веб-
квеста), знаходять своє застосування офлайн
(у приміщенні закладу П(ПТ) освіти під час
теоретичних занять та виробничого навчання).

Формат навчання офлайн – це взаємодія з
викладачем/майстром виробничого навчання,
учнями/колегами по проекту тощо. Це
обов`язкова умова для успіху змішаного
навчання, бо дозволяє реалізувати соціально-
адаптаційний аспект.



Навчання за допомогою цифрових технологій (електронне). 

Навчання за 
допомогою 
цифрових 

технологій, 
електронне
(e-learning)

Мережеві 
технології

Всепроникаюче
навчання

(u-learning)

Дистанційні 
технології

Мобільне 
навчання

(m-learning)

Перевернуте 
навчання

(f-learning)

Навчання 
засобами 

доповненої 
(розширеної) 

реальності

Навчання 
засобами 

віртуальної 
реальності 

… …

Електронне навчання
(e-learning скорочення від англ. 
Electronic Learning) — система 

навчання, за допомогою 
інформаційних, електронних, 

цифрових технологій. Це 
система навчання, що пропонує 

використання Інтернет-
технологій, електронних 

бібліотек, навчально-
методичних мультимедіа-

матеріалів, віртуальних 
лабораторій і практикумів тощо.

e-learning



Мобільне навчання (m-learning) – це передавання знань на мобільні
портативні пристрої з використанням WAP I GPRS технологій. Мета мобільного
навчання – зробити процес навчання гнучким, доступним і персоніфікованим, в
якому реалізується головний принцип мобільного навчання – навчання в будь-
якому місці, в зручний час.

u-learning

Всепроникаюче навчання (u-learning) – це технології неперервного навчання з
використанням інформаційно-комунікаційних засобів у всіх сферах життя суспільства.
Таке навчання дозволяє учням в будь-якому місці завантажувати і вивчати
мультимедійний освітній контент.

f-learning

«Перевернуте» навчання (f-learning, скорочено від англ. flipped learning) – це форма
активного навчання, що дозволяє «перевернути» звичайний процес навчання таким
чином: учні поза аудиторією переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть
розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в
аудиторії здійснюють його обговорення, виконують практичні завдання.

m-learning



• Термін доповнена (розширена, змінена) реальність (Augmented
Reality) виник з легкої руки інженера Boeing Тома Коуделла в 1992 році

• Доповнена реальність надає можливість додавати фізичним об'єктам
віртуальні властивості, наприклад, відображення інформації про них,
яка, до того ж, може бути індивідуалізована під конкретного суб'єкта
сприйняття.

Доповнена/
розширена 
реальність.

• Віртуальна реальність (Virtual reality) – ілюзія дійсності, створювана
за допомогою комп`ютерних систем, які забезпечують зорові, звукові
та інші відчуття. Розвиток технологій відображення цифрової
інформації створює можливості конструювання віртуальних об'єктів,
які людина, сприймаючи, буде наділяти сенсом. Таким чином, частина
людських дій може бути перенесена на цифровий рівень, позбавлений
ряду принципових обмежень. Так, віртуальні об'єкти не зношуються,
вимагають щодо малих витрат на виробництво, швидко передаються,
копіюються, практично безслідно знищуються.

• У сфері освіти – це моделювання складної чи небезпечної діяльності.

Віртуальна 
реальність.



Вектори руху в
напрямку цифровізації
освітнього процесу в
ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище»



В ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище»:

7 кабінетів (лабораторій) оснащені стаціонарними комп`ютерами;

5 кабінетів оснащені стаціонарними мультимедійними 
проекторами, 2 переносних мультимедійних центри

Інтерактивна дошка

Практично всі робочі місці викладачів та майстрів забезпечені 
комп`ютерами

Робочі місця педагогічних, інженерно-педагогічних працівників, 
адміністрації зав`язані в єдину локальну інформаційну мережу

Цифрові робочі місця забезпечені доступом до Інтернету, 
широка мережа покриття вільним Wi-Fi



АЛЕ…



Організація та планування 
експерименту



Майстер-класи



На цей час вже забезпечено 93% охоплення педагогічного колективу процесом
створення блогів типу «електронне портфоліо», багато викладачів і майстрів
в/н виявляють зацікавленість у розширенні функціоналу блогів, триває пошук
форм реалізації блогів типу «навчальне середовище».

Систематичне 
відстеження 
результатів 
діяльності, 

об'єктивна оцінка 
професійного 
зростання (на 

прикладі 
трансформації 

системи 
оцінювання 

персональних 
блогів)

Етап третій 
(рейтингове 

оцінювання за 
критеріями)

Етап другий 
(дванадцяти-

бальна система)

Етап перший 
(п`ятибальна

система)



Блог Методичний кабінет ДНЗ «ЗВПУ»

З 01.12.2016 року розпочав функціонування 
віртуальний "Методичний кабінет ДНЗ «ЗВПУ», 

доступ до якого забезпечено з сайту ДНЗ 
«Запорізьке вище професійне училище» або за 

посиланням
http://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/Окрім методичного супроводу діяльності

педагогічних працівників, наявний веб-ресурс
дозволяє відстежувати та аналізувати
персональні блоги педагогічних працівників,
методичних комісій тощо з метою виявлення
ефективних форм дидактичних і навчально-
методичних матеріалів, представлених у формі
електронних освітніх ресурсів, для
впровадження у освітній процес.

http://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/


Функції блогу «Методичний кабінет»:





Участь у відкритих конкурсах, виставках, 
науково-практичних конференціях:



Методичний марафон



День 1 «Хмарні сервіси  в організації контролю»



День 2 «Веб-пошукові технології в освітньому 
процесі»



День 3 «Соціальні мережі, блоги, сайти у 
освітньому процесі»



День 4 «Онлайн платформи для візуалізації 
навчального контенту»



День 5 «Інтернет мультимедіа в освітньому 
процесі»



Професійно-орієнтовані програмні продукти

 Майстер-класу «Огляд 
програмного забезпечення
1С-конфігурацій: 
бухгалтерський облік та 
управління невеликою фірмою»

 Робота з інтерактивною дошкою в 
онлайн-додатку програми 
«Autodesk Homestyler»



Конкурс проектів, виконаних учнями  в 
програмі “CeramicWeb Интеркерама»



BYOD

Bring your own devices 
(принесіть свої дивайси) - це

принцип, при якому для занять 
активно використовуються

смартфони, ноутбуки, планшети
тощо. Але пристрої ці не були

надані державою або бізнесом. 

Мова йде про персональні
телефони і комп'ютери,
які вже є у самих учнів. 



Дякую за увагу!

.
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