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Замість вступу…

Провідні вчені, бізнесмени та економісти все частіше
кажуть про настання ери Четвертої промислової
революції («Fourth Industrial Revolution»), особливості
якої полягають в масовому впровадженні кіберфізічних
систем у виробництво (Індустрія 4.0).

З ухвалою Кабінетом Міністрів України «Концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства України на
2018-2020 роки», наша Держава розпочала свій рух в
цьому напрямку.

Відтак, вимоги до професій, кваліфікацій, навичок, що
потребуватимуть виробничі підприємства в нових
умовах, будуть поступово, але невідворотно
змінюватись



“Майбутнє професій”

В доповіді «Майбутнє робочих 
місць: навички та стратегія 
робочої сили для Четвертої 

промислової революції» («The 
Future of Jobs: Employment, Skills 
and Workforce Strategy for the 
Fourth Industrial Revolution»), 

зазначено, що на промисловість, 
бізнес у часовий проміжок
2018-2020 будуть впливати

такі фактори, як:

•розширення 
сфер 
застосування 
робототехніки і 
автономного 
транспорту; 
•штучний 
інтелект;
• нові матеріали, 
біотехнологія та 
геноміка



“Погляд у майбутнє - в 2030 рік”

На замовлення Dell Technologies незалежна дослідницька компанія Vanson Bourne 
провела у червні-серпні 2017 року опитування, в якому взяли участь 3800 респондентів з 
17 країн і 12 галузей. Бізнес-лідери поділилися своїми прогнозами на майбутнє. В цьому 
дослідженні Інститут вивчення майбутнього (IFTF - Institute for the Future) представив 
те, якими, на думку залучених експертів, стануть відносини людей і машин. 

Згідно досліджень, крім іншого, вже зараз змінюються ставлення та вимоги до освітніх  
систем. В умовах, коли кількість інформації зростає по експоненті, навчання не повинно 
відставати від нових реалій, тому 56% учасників дослідження відзначили, що заклади 
освіти повинні вчити тому, як освоювати нові знання і навички, які знадобляться учням 
у майбутньому, а не опановувати масиви знань, що існують зараз.

В прогнозі IFTF підкреслюється, що до 2030 року з'являться нові професії, і 85% з них на 
сьогодні ще нема.



Джеремі Бертон (Jeremy Burton), директор по маркетингу
Dell Technologies, наголошує: “Ми входимо в еру
тектонічних зрушень… і вже досягли того поворотного
моменту, коли компанії або схопляться за шанс, щоб
повністю змінити ІТ, підхід до робочої сили і до безпеки,
зігравши в майбутньому значиму роль, або - відстануть і
залишаться позаду».
А це має пряме відношення до освітніх систем і закладів.



Роль інформаційної компетентності педагогічних 
працівників у сучасному освітньому процесі:

- Розкриває більш широкий арсенал способів 
будови взаємовідносин в освітньому процесі;

- Надає доступ до сучасних знань і умінь,  
матеріалів і технологій .                    

- Дозволяє випускникам пристосуватися
до нових виробничих умов;
- Допомагає стати успішними та
конкурентними робітниками,
спроможними адаптуватися до вимог
роботодавців.

Відтак:



Задачі методичної служби:

створення передумов для методичного супроводу, методичної 
підтримки педагогів;

врахування професійних запитів педагогів;

здійснювати стимулювання професійного зростання;

обирати форми методичної діяльності, адекватні особливостям 
дорослої аудиторії (андрагогічна компетентність методиста)

Методичну діяльність слід розглядати як взаємодію працівників
методичної служби з суб'єктами діяльності (а не вплив) .
Педагогу потрібен не методист-управлінець, не методист-опікун, а
методист-андрагог, методист-фасилітатор, який може йому
допомогти в подоланні труднощів.



Андрагогічна компетентність

Андрагогічна компетентність - сукупність
взаємопов'язаних ціннісно-змістових орієнтацій,
психолого-андрагогічних знань, умінь, досвіду,
професійно-особистнісних якостей андрагога, або
педагога для дорослих, що дозволяють ефективно
здійснювати андрагогічну взаємодію з дорослими з
метою їх особистісного та професійного розвитку.

Андрагогічна компетентність методиста - інтегральна
характеристика, яка поєднує професійні та особистісні
якості, визначає здатність вирішувати професійні
проблеми та завдання з використанням знань,
професійного та особистісного досвіду (у тому числі і в
галузі цифрових технологій).



5 особливостей дорослих, що навчаються
та 4 принципи андрагогіки Малкольма Ноулза



Характерні особливості дорослих, що навчаються (за М. Наулзом ):

• Коли людина дорослішає, її власна концепція рухається від
особистості, що залежна до стану самодостатньої особистості.1. Самооцінка

• Коли людина дорослішає, вона накопичує зростаючий резерв
досвіду, який стає все більшим ресурсом для навчання.

2.Досвід 
дорослих учнів 

• Коли людина дорослішає, її готовність вчитися стає все більш
орієнтованою на завдання розвитку його/її соціальних ролей.

3. Готовність 
вчитися

• Коли людина дорослішає, її тимчасова перспектива змінюється від
відстроченого застосування знання до безпосереднього застосування. В
результаті орієнтація на навчання переходить від суб'єктно-орієнтованої
до проблемно-центрованої.

4. Орієнтація 
на навчання

• Коли людина дорослішає, мотивація до навчання стає
внутрішньою.

5. Мотивація до 
навчання



Принципи, які застосовуються до навчання дорослих
(за М. Наулзом ):

1.Дорослі повинні брати участь у плануванні та оцінці їх навчання.

2. Досвід (включаючи помилки) є основою для навчальної діяльності.

3. Дорослі найбільше зацікавлені в вивченні предметів, які безпосередньо 
мають відношення та впливають на їх роботу чи особисте життя.

4.Навчання для дорослих повинно бути проблемним, а не орієнтованим на 
зміст.



Приклад застосування 4 принципів андрагогіки М. Ноулза
до опанування комп’ютерними технологіями:

Необхідно пояснити причини, чому вивчаються конкретні речі 
(наприклад, певні команди, функції, операції тощо).

Інструкція повинна бути орієнтована на завдання, а не на заохочення 
запам'ятовування. Навчальні заходи повинні бути в контексті 
загальних завдань, які виконуються і іншими членами групи.

Інструкція повинна враховувати широкий діапазон різних рівнів учнів; 
навчальні матеріали та діяльність повинні дозволяти використовувати 
різні рівні/типи попереднього досвіду роботи з комп'ютерами.

Оскільки дорослі особистості спрямовані на себе, навчання повинно 
дозволити учням відкривати для себе речі та знання, не залежно від 
інструктора та інших людей. Проте учням слід запропонувати вказівки 
та допомогу при виникненні помилок



Аналітик в галузі електронного
навчання Крістофер Паппас
(Christopher Pappas) стверджує, що не
зважаючи на те, що зазначені
принципи та особливості були
сформульовані М. Наулзом ще у 80-ті
роки, кожен з них може бути
використаний сьогодні, щоб
допомогти фахівцям з електронного
навчання створювати більш значущі
навчальні навички для дорослих
учнів, та пропонує 9 порад щодо
застосування теорії навчання
дорослих до опанування
комп`ютерними технологіями
(електронного навчання).



Реалізація принципів та
особливостей андрагогіки
в розвитку інформаційної
компетентності
педагогічних працівників
ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище»



Особливість 1. Самооцінка

 Створіть такий процес опанування ІТ, який пропонує 
мінімальне навчання та максимальну автономію.

 Головним аспектом розробки процедури опанування
цифровими технологіями (e-Learning) для дорослих є
наявність системи підтримки електронного навчання, яка
дає змогу надавати поради та допомогу, одночасно
надаючи інструменти та ресурси для опанування
процедурою у власному темпі та напрямку. Дорослі учні
отримують нову інформацію та розвивають існуючі
знання значно ефективніше, якщо їх заохочувати вивчати
самостійно.

Выступающий
Заметки для презентации
Головним аспектом розробки курсів для дорослих e-Learning є наявність системи підтримки електронного навчання, яка дає змогу надавати поради та допомогу, одночасно надаючи інструменти та ресурси для електронного навчання, які їм потрібно навчати на власних умовах. Дорослі учні отримують нову інформацію та розвивають існуючі знання значно ефективніше, якщо їх заохочують вивчати самостійно. Незважаючи на те, що молодим учням може знадобитися керуватися навчальним процесом, зрілі учні, як правило, отримують більше від цього досвіду, якщо вони здатні працювати автономно. Це може статися у формі проектів самостійного навчання або групового співробітництва, які передбачають мінімальну інтервенцію інструкторів. Спеціалісти eLearning можуть також запропонувати моделювання, сценарії чи ігри, не попереджаючи їх будь-якою інформацією. Таким чином, дорослі школярі повинні самостійно досліджувати діяльність та вирішувати, які переваги та інформацію вони можуть відібрати від досвіду електронного навчання. З цією думкою, ви також хочете мати систему підтримки eLearning, якщо їм потрібно задавати питання або подолати будь-які перешкоди, які можуть заважати процесу електронного навчання.



Майстер-класи



Практикуми, творчі 
майстерні,вебінари



Особливість 2. Досвід дорослих учнів

 Включіть широкий спектр моделей і теорій навчання,
щоб врахувати різні рівні досвіду.

 Дорослі учні мають життєвий досвід і, зазвичай, мають
більш широку базу знань. Це означає, що ваша аудиторія
буде більш різноманітною, особливо з точки зору фону,
рівнів досвіду та навичок. Хоча один дорослий учень може
добре розібратися в тому, як шукати ресурси в Інтернеті,
інший може мати дуже мало досвіду використання
Інтернету. Все це слід враховувати при виборі заходів
щодо розвитку цифрової обізнаності. Ознайомтесь із
вашою аудиторією заздалегідь, щоб оцінити їх рівень
цифрової освіти.

Выступающий
Заметки для презентации
Дорослі учні більше зрілі. Тому вони мали більше часу для виховання життєвого досвіду і зазвичай мають більш широку базу знань. Це означає, що вам доведеться враховувати, що ваша аудиторська аудиторія для дорослих буде більш різноманітною, особливо з точки зору фону, рівнів досвіду та навичок. Хоча один дорослий учень може добре розібратися в тому, як шукати ресурси в Інтернеті, інший може мати дуже мало досвіду використання Інтернету. Все це слід враховувати при розробці та розробці курсів електронного навчання та навчальних заходах. Щоб звернутися до різних дорослих учнів, краще всього включати в себе різні курси або модуль електронної підготовки різноманітні моделі та теорії навчання. Ознайомтесь із вашою аудиторією заздалегідь, щоб визначити будь-які обмеження на технічні знання, які вони можуть мати, а також оцінити їх рівень освіти. Роблячи це, ви також зможете створювати навчальні програми, які є інформативними та привабливими, а не надто складними або нудними. Наприклад, якщо ваша цільова аудиторія включає в себе ряд дорослих учнів, які вже можуть знати, як використовувати мультимедіа, то включення їх у курс електронної навчання підвищить ефективність та зробить його більш зануреним.



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»



Особливість 3. Готовність до навчання
 Використовуйте інструменти соціальних мереж та

онлайн-співпраці, щоб пов'язати навчання з
соціальним розвитком.

 З віком людина обирає навчання саме тому, що це
допомагає їй виконувати свої соціальні ролі. Отже, при
виборі того, з якими комп`ютерними програмами,
сервісами, інструментами соціальних мереж та
онлайнового співробітництва знайомити дорослу
аудиторію слід це враховувати. Це може допомогти їм не
тільки будувати свою соціальну мережу, але й
співпрацювати з тими, хто поділяє ті самі інтереси.

Выступающий
Заметки для презентации
Коли ми стаємо старше, ми схильні більше тяжіти до навчального досвіду, який дає певну користь від соціального розвитку. Наприклад, ми часто готові вирішувати нові можливості навчання, якщо ми знаємо, що це допоможе нам налаштовувати навички, які стосуються наших соціальних ролей. З професійної точки зору eLearning інструменти соціальних мереж та онлайнового співробітництва допоможуть вам включити це припущення у свої результати. Створюйте заходи, які заохочуватимуть дорослих учнів використовувати такі сайти, як LinkedIn і Google Plus як неоціненні інструменти. Це може допомогти їм не тільки будувати свою соціальну мережу, але й співпрацювати з тими, хто поділяє ті самі інтереси.



Блог Методичний кабінет ДНЗ «ЗВПУ»

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.

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/

http://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/


Функції блогу «Методичний кабінет»:





Особливість 4 Орієнтація на навчання

 Підкресліть, як нові знання сприятимуть розвязанню
проблем, з якими регулярно стикається дорослий учень.

 Дорослим при опануванні цифровими технологіями
необхідно показувати, як той чи інший навик, програма чи
сервіс допоможуть розв`язати професійну проблему вже
зараз, не відкладаючи на «потім». Молодші учні приймають
той факт, що знання, яке вони набувають сьогодні, можуть і
не стати в нагоді протягом деякого часу. Однак зрілі учні
вважають за краще опановувати саме ті цифрові навички,
які допомагають їм вирішувати проблеми, з якими вони
стикаються постійно (зараз, а не в майбутньому).

Выступающий
Заметки для презентации
Учні дорослих, по суті, повинні знати, чому і коли вони активно беруть участь у процесі електронного навчання. Наприклад, вони не просто хочуть знати, чому вони потребують отримання конкретної інформації, але незалежно від того, чи ця інформація може бути застосована в найближчому майбутньому. Молодші учні приймають той факт, що знання, яке вони набувають сьогодні, не можуть використовуватися протягом деякого часу. Однак зрілі учні вважають за краще займатися досвідом електронного навчання, які допомагають їм вирішувати проблеми, з якими вони стикаються регулярно (у сюжеті-зараз, а не в майбутньому). Отже, ви хочете підкреслити, як предмет буде допомагати їм негайно вирішувати проблеми, пропонуючи приклади та сценарії реального світу.



Блоги педагогічних працівників







Особливість 5. Мотивація до навчання

•Для кожного навчального курсу, модулю або навчального
завдання повинна існувати вагома причина.
Мотивація є ключовим фактором для дорослих учнів. При
роботі з дорослою аудиторією, необхідно пояснювати, чому
вивчається той чи інший модуль e-Learning, щоб загальний
досвід опанування цифровими технологіями був би значущим
та цікавим. Хоча молодшим учням не обов'язково знати
причину, через яку вони зобов'язані брати участь у діяльності,
дорослі учні повинні почувати себе так, наче вони більше
залучаються до процесу навчання. В іншому випадку вони
ставлять під сумнів необхідність опановувати ту чи іншу
цифрову технологію, сервіс, оскільки вони не бачать реальної
необхідності в отриманні нових знань або навичок.

Выступающий
Заметки для презентации
Мотивація є ключовим фактором для дорослих учнів. Таким чином, вам доведеться спонукати їх навчатися, пропонуючи їм привід для будь-якої діяльності з е-навчання, оцінки або модуля електронного навчання, який їм потрібно буде виконати. Професіонали в галузі електронного навчання повинні пояснити, чому викладається курс навчання електронної підготовки та чому дорослий учень повинен брати участь у роботі eLearning, щоб загальний досвід навчання в електронному навчанні мав бути значущим та цікавим. Наприклад, якщо ви просите дорослих учнів завершити завдання з групової співпраці, ви також повинні чітко визначити, що це вправ допоможе їм розбудовувати свої навички та навички спілкування з командою навіть після завершення курсу електронної навчання. Хоча молодшим учням не обов'язково потрібно знати причину, через яку вони зобов'язані брати участь у діяльності, дорослі учні повинні почувати себе так, наче вони більше залучаються до процесу навчання. В іншому випадку вони ставлять під сумнів достовірність курсу eLearning, оскільки вони не бачать реальної необхідності в отриманні нових знань або навичок



Тестові редактори та платформи



Принцип андрагогіки №1

 Дорослі повинні брати участь у плануванні та оцінці їх 
навчання.

 Для дорослої аудиторії це особливо важливо. Вони
повинні бути дійсно невід'ємною частиною розробки та
реалізації навчальної програми, а також процесу
оцінювання. Отримання зворотного зв'язку від
дорослих учнів дозволяє вам досягти цього, оскільки
він дає вам можливість розробляти навчальні
матеріали, іспити та заходи, засновані на потребах
дорослих учнів.

Выступающий
Заметки для презентации
Хоча, як дорослим, так і молодим учням в Інтернеті необхідно відчувати себе так, якби вони відіграють активну роль у власному досвіді електронного навчання, для дорослих учнів це особливо важливо. Вони повинні бути дійсно невід'ємною частиною розробки та реалізації навчальної програми, а також процесу оцінювання. Отримання зворотного зв'язку від дорослих учнів дозволяє вам досягти цього, оскільки він дає вам можливість розробляти навчальні матеріали, іспити та заходи, засновані на потребах та потребах дорослих учнів.



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)



Принцип андрагогіки №2

 Досвід (включаючи помилки) є основою для
навчальної діяльності в опануванні комп'ютерними
технологіями.

 Замість того, щоб пропонувати завдання націлені на
запам'ятовування, створюйте проекти та вправи, які
заохочують дорослих учнів самостійно шукати відповіді,
тим самим набуваючи досвіду. Завдяки цьому дорослі
учні можуть вчитися на своїх помилках і освоїти навички
за допомогою власного досвіду. Звичайно вони будуть
помилятися знов і знов, завдяки чому загальний досвід
е-навчання буде більш значущим та ефективним.

Выступающий
Заметки для презентации
Найважливіше, що стосується освіти дорослих, - це не кінцевий результат, а досвід досвіду електронного навчання, який збирається за допомогою інструкцій та заходів. Замість того, щоб пропонувати завдання запам'ятовування, створюйте проекти та вправи, які заохочують дорослих учнів виходити та вивчати предмет, тим самим набуваючи досвіду. Завдяки цьому дорослі учні можуть вчитися на своїх помилках і освоїти набори своїх навичок за допомогою досвіду з перших рук. Учні дорослих можуть приймати власний підхід при вирішенні проблем, що дасть їм можливість використовувати свої знання практично. Буде пробна і пробна помилка, завдяки чому загальний досвід е-навчання буде більш значущим та ефективним.



Google Classroom



Принцип андрагогіки № 3

 Дорослі найбільше зацікавлені в вивченні ІТ, які
безпосередньо мають відношення та впливають на їх
роботу чи особисте життя.

 Дорослі, що опановують цифрові технології, повинні
мати можливість зв'язати їх із власною професійною
діяльністю. Якщо вони не бачать, як модуль або сервіс
застосовується в реальному житті, або як конкретну
програму застосовувати в реальних ситуаціях, то вони
не будуть зацікавлені в процесі електронного навчання.
Тому дуже важливо стимулювати опанування
професійно-значущими програмними продуктами.



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»
(викладачВисочиненко Н.В.)



Принцип андрагогіки № 4
 Дайте дорослим учням можливість опановувати

інформацією, а не запам'ятовувати її.
 Зміст заходів в ході електронного навчання дорослих,

повинен бути орієнтований на проблеми, з якими вони
можуть зіткнутися за межами навчального середовища. Це
часто означає, що необхідно так будувати процес, щоб
існувала можливість опановувати навичками та набувати (і
зберігати) практичні знання шляхом виконання, а не просто
запам'ятовування. Створюйте заходи, які дозволяють
дорослим учням виконувати конкретні завдання, такі як
моделювання, які дозволяють їм зберігати інформацію в
довготривалій пам'яті, шляхом повторення та досвіду.



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



Організація та планування 
діяльності



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…

Вже сьогодні закладам, що забезпечують професійну
освіту можна замислюватися про технології штучного
інтелекту (AI), віртуальної реальності (VR) і розширеної
реальності (AR).



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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