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Кожний крок доби вимагає підготовки, кожна 
справжня подія зріє довго; з мільйонів годин, що 

пройшли марно, тільки одна стає справді історичною - 
зоряною годиною людства; якщо вона проб'є, вона 

визначає майбутні роки і століття… вона визначає долю 
сотень поколінь, спрямовує життя окремих людей, цілого 

народу і навіть всього людства. 

Стефан Цвейг 

 

Як досягнути успіху в житті?  

Націленість на досягнення мети, на успіх 
культивується сьогодні буквально з малих років. 

Нібито все правильно.  

З іншого боку — домагатися бажаного можна за 

будь-яку ціну.           

І ціна ця для студента і для оточуючих може 

виявитися непомірною.  

Як відрізнити одне від іншого?  

Про це  й піде мова у нашому дослідженні. 

 

- Професія викладача сьогодні далеко не найпрестижніша. У 
цій ситуації, певно,  не дуже легко говорити зі студентами 

про успіх? 

Макарець С.М.: - І тим не менш ми дуже 
часто говоримо про успішного банкіра, 
бізнесмена. Але це зовнішні показники 
реалізації людини. Як на мене, то існують дві 
грані успіху. Успіх професійний і успіх 
внутрішній — це тоді, коли йдеться про 
успішну самовибудову всіх граней особистості. 
В житті ж досить часто трапляється, що 
професійно успішна людина не задоволена 
своїм власним життям — сім’єю, друзями...  

Тому я завжди хочу насамперед достукатися до свідомості кожного 
студента, вселити в неї, у свідомість, думку, що навіть у нашому 
складному світі й навіть на зовсім маленькі кошти можна 
почуватися самодостатнім.  

Успішність діяльності, в першу чергу, залежить від того, чи 
поважаєш ти сам себе. Людині врешті-решт не так багато у цьому 
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Світлана МАКАРЕЦЬ, викладач 

фінансів, вища категорія 



житті й треба, бо прийде час — і для кожного головним стане 
підсумок: «Що ти зробив для людей?» Тому моє життєве кредо: 
«Навчися віддавати людям — і все це до тебе повернеться любов’ю і 
повагою, - не зазнавало, і думаю, не зазнає змін.  

Сьогодні серед молоді значно більше прагматиків. Але 
я цілком погоджуюся з думкою З а с л у ж е н о г о 
вчителя України Галини Сизоненко, яка стверджує, що 
(цитую) «нам, українцям, саме і не вистачає цього 
здорового прагматизму, як і в м і н н я 
організовувати себе на р е а л і з а ц і ю 
честолюбних планів». Так, є зовнішня сторона 
успіху, яка дозволяє людині бути помітною, 
б а ч е н о ю  в суспільстві, затребуваною. Я ж 
говорю про п о н я т т я  в н у т р і ш н ь о г о 
задоволення самим собою, не самозакоханості, а 

задоволення реальними успіхами та 
досягненнями, і роблю все можливе, щоб 

культивувати у студентів це почуття. 

 

- Успішний студент – це і маленький успіх внз, чи не так? 

С.М.: - Успіх навчального закладу закладається ще під час 
визначення мети концептуального розвитку. Навколо обраної мети 
формується колектив, який готовий цю мету реалізовувати. 

 Думаю, що не лише професійні, але й духовні якості випускників є 
визначальними для рейтингу навчального закладу. Навчити —
легше, важче—виховати. Непросто надавати шанс для розвитку 
інтелектуальних можливостей, які дозволять людині бути успішною 
в будь-якій галузі.  

 

- Сьогодні система освіти пропонує різноманітні інноваційні технології, та жодна з них не 
є достатньо ефективною для роботи зі студентами, що мають низький рівень мотивації 

до навчання. Як Ви вирішуєте цю проблему?  

С.М.: - Ми з однодумцями сьогодні дійшли думки про необхідність 
оволодівати методикою «портфоліо» кожного студента. Молоді 
люди мають звикати до того, що на ринку праці вони повинні 
оперувати набором документів, які визначатимуть їх рейтинг. Тому 
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Навчися віддавати людям —
 і в

се це до тебе 

повернеться любов’ю
 і п

оваго
ю 



я у процесі вивчення дисципліни пропоную широку палітру 
конкурсів, олімпіад, досліджень тощо.  

Ми зараз декла-
руємо в освіті 
о с о б и с т і с н о -
з о р і є н т о в а н е 
н а в ч а н н я . 
Зрозуміло, що це 
було б ідеально, 
але ми не на тому 
рівні економі-
чного розвитку, 
щоб надавати 
кожному індиві-
дуальну освіту.. 
Такий вид освіти 
сьогодні може 
пропонувати ли-
ше багате суспі-
льство. Але про 
ідеальне ми мо-
жемо сьогодні 
лише говорити. 

Тому я  пропоную посильний та ефективний варіант індивідуа-
лізації навчання – формування портфоліо студента. 

 

— В чому ж полягає ваш особистий педагогічний секрет успішності?  

По-перше, я вважаю, що головне — це прищеплення студентам, 
нарівні з професійними, життєвих компетенцій, які дозволять 
реалізувати себе в дорослому житті. Людина може мати 
енциклопедичні знання, а бути по життю неуспішною, бо не володіє 
необхідними життєвими компетенціями.  

Успішна ж людина ніколи не програє, як би не склалися обставини, 
вона завжди у виграші, бо в неї завжди самооцінка виявляється 
адекватною.  

По-друге, я також звертаю увагу і на інноваційну культуру освіти. 
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Навчальна практика з дисципліни “Інформаційні системи у фінансах”—

улюблена праця Світлани Миколаївни 



Найкраща технологія сьогодні — це та, яку обирає сам викладач для 
конкретних студентів. Особливостям тієї чи іншої педагогічної 
системи можна навчити будь-якого вчителя, а от дар і талант 
повторити неможливо. Нових цікавих технологій існує дуже багато, 
але моє професійне кредо, як і кредо нашого технікуму - НАВЧИТИ 
НЕ МОЖНА, МОЖНА ЛИШЕ НАВЧИТИСЯ. Як би не розпиналися 
перед студентом викладачі-методисти, відмінники освіти, 
професура (та ін., не будемо перераховувати регалій) — якщо він 
сам не захоче, ніхто його навчити не зможе.  

По-третє, вважаю, що кожен викладач має право експериментувати 
на шляху до спільного успіху (що випливає логічно з другого 
пункту). 

І по-четверте, кожен студент має право на мінімум певних знань. 
«Велике діло – добре слово», - сказав мій земляк Олександр 
ДОВЖЕНКО, а ще більше діло – власний приклад та спонукання до 
його наслідування. 
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- НАВЧИТИ НЕ МОЖНА, МОЖНА ЛИШЕ НАВЧИТИСЯ! 



Один день з великим учителем - 
краще, ніж тисяча днів 

старанних занять             
(японське прислів’я) 

 

«Чи був у нашому технікумі викладач, який вплинув на ваше 
подальше життя? Що вам у ньому подобалося?» - з таким питанням 
звернулися ми до колишніх студентів технікуму під час зустрічі випускників (не 
вважаємо за коректне опитування тих молодих людей, які ще навчаються в 
технікумі, для цього є анонімне анкетування; колишній же студент просіяв 
через призму років і певного досвіду всю інформацію, умови спілкування, - і 
робить повноцінний аналіз студентського життя, дає майже об’єктивну 
характеристику подіям і людям того часу). 

 

- …Я особливо любила Світлану Миколаївну, бо у неї талант 
пояснювати найскладніші речі зрозуміло й доступно. Крім того, 
вона заохочувала нас задавати питання, коли щось незрозуміло. А 
ще вона завжди привітна, і тому хотілося ходити на її заняття. 

 Це слова колишньої студентки технікуму Віки Бушак, випускниці 2007 року 

- За викладачем Макарець С.М. студенти йдуть у вогонь і воду, бо 

вона готує до справжнього життя, хоча й по-жіночому.... – Ігор, випуск 2004р. 

- Я захоплююся рівнем викладання у технікумі. Викладачі  

намагаються дати максимум інформації на занятті, а ще - ідеї й підказки 

для домашнього завдання. Це і робить нас кращими: прагнення поглинути 

весь матеріал, отриманий під час занять, та наполеглива робота вдома. 

Хочу сказати, що викладачі в Сосницькому технікумі кращі з кращих; я 

навчався перед цим у  різних школах і, повірте, маю уявлення про це. Без 

наших викладачів і тих знань, які вони нам давали, я б ніколи не став 

таким, який я є зараз – випускник 2000р. 

- Макарець С.М. – викладач, «на якого йдуть», як кажуть студенти, 

тобто з задоволенням ідуть на її заняття, будь то лекція, семінар чи 

практична робота, - молодий викладач, колишня студентка Світлани Миколаївни. 

- Головне, що єднало нас з викладачем С.М. у колектив, — це 

завзятість і наполегливість у досягненні мети, - Т. Стешенко, випуск 2002р. 
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ніто
ринг-м

оніто
ринг-м

оніто
р 



Бачити в юнакові чи дівчині все найкраще, що стає мотивацією 
для подальшої творчої активності, — це є головною складовою 

портфоліо учасників навчально-виховного процесу і головною метою 
Світлани Миколаївни. 

 

 

Стимулом до успішної діяльності є створення і підтримка 
«Портфоліо» кожного студента, кожного викладача. Тільки бачачи, що 

тебе підтримують, поважать, правильно оцінюють, можна творити. 
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Захист портфоліо наукових досліджень 



Якими словами достукатися до юних сердець? Чи передадуть ці—здавалося 

б, вдало знайдені—слова всю щирість і щедрість душі педагога, всі сердечні 

поривання та високі сподівання? Заледве… але ж—достукатися треба! 

Знаходьте час для роботи, це Знаходьте час для роботи, це --  умова успіху.умова успіху.  

Знаходьте час для міркування, це Знаходьте час для міркування, це --  джерело сили.джерело сили.  

Знаходьте час для гри, це Знаходьте час для гри, це --  секрет молодості.секрет молодості.  

Знаходьте час для читання, це Знаходьте час для читання, це --  основа знань.основа знань.  

Знаходьте час для дружби, це Знаходьте час для дружби, це --  умова щастя.умова щастя.  

Знаходьте час для мрії, це Знаходьте час для мрії, це --  шлях до зірок.шлях до зірок.  

Знаходьте час для любові, це Знаходьте час для любові, це --  сповнене радості життя.сповнене радості життя.  

Знаходьте час для веселощів, це Знаходьте час для веселощів, це ––  музика душі.музика душі.    

ЗатимЗатим——повертайтеся до першого рядка. повертайтеся до першого рядка.   

 

  *** 

Моє щастя в тім,Моє щастя в тім,    

що я вам потрібна...що я вам потрібна...  

Добре бути сходами для дітей,Добре бути сходами для дітей,    

яким хочеться в похмурий деньяким хочеться в похмурий день  

дорости до сонця.дорости до сонця.  

Добре бути дверима для всіх,        Добре бути дверима для всіх,        

хто хоче ввійти,хто хоче ввійти,  

І вікном, у якому не гасне світлоІ вікном, у якому не гасне світло    

для всіх, хто думає.для всіх, хто думає.  

- В'ячеслав Купріянов - 
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--  Не я говорю, Не я говорю, --  усміхається Світлана Миколаївна, усміхається Світлана Миколаївна, --  говорять говорять 

мудрі,   я ж лише повторюю:мудрі,   я ж лише повторюю:  

 

Мірою нашого сонячного світла є той 
блиск, що ми запалюємо в очах інших 

людей.   

 П. БРЭГГ 

 

 

Учитель - 
людина, яка 
може робити 
важкі речі 
легкими. 

 

 

Щиро віруй і люби 
вчитися, зберігай до 
смерті твої перекона-
ння й удосконалюй 

твій шлях! - КОНФУЦІЙ - 

 

Учорашній день - 
учитель 

сьогоднішньому. 
Публій Сір 
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Учасниця засідання бізнес-клубу 

Алла СОРОКА, 32 група 

Обережно!   Вірус!!! (27гр., фінансисти) 

Час роздумів (ІІІ курс) 

Вчора студенти—сьогодні випускники 



   --  Не я говорю, Не я говорю, --  знову усміхається Світлана Миколаївна, знову усміхається Світлана Миколаївна, --  говорять говорять 

мудрі,   я ж лише повторюю, і то мудрі,   я ж лише повторюю, і то з роздумом, обмірковуючи:з роздумом, обмірковуючи: 

Викладачі різні. Одні несуть знання, а інші - ахінею. NN 

Гарний учитель може навчити інших навіть тому, чого сам не вміє. 
Тадеуш Котарбинський 

Є вчителі, яких нічому не можна навчити. Бел Кауфман 

З уроків деяких педагогів ми виносимо лише вміння сидіти прямо. В. 

Катажинський 

Кого боги хочуть покарати, того вони роблять педагогом. Сенека 

Старший 

На думку вчителів, яйця курку не вчать, на думку учнів, курка не 

птах.      О.  Ботвінніков 

Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в цей же час 
ретельно не вчаться самі. Алі Апшероні 

Про достоїнства вчителя не можна судити за розмірами юрби, що суне 
за ним. Р.Бах 

Секрет учителювання в тому, щоб показати, що ви все життя знали те, 
про що прочитали вчора ввечері. 

Спробуйте переконати вчителя в тому, що людині властиво 
помилятися!     С. Лузан 

У гарному вчителеві ми цінуємо кращі якості дресирувальника, клоуна 
й циркового коня, що рік за роком ганяє по колу. М. Звонарьов 

У чому різниця між гарним і великим учителем? Гарний учитель 

розвиває здібності учня до межі, великий учитель відразу бачить цю 
межу. М. Даллас 

Учителі поділяються на викладачів, наставників і вчителів. Равіль Алєєв 

Учитель показує шлях, наставник учить ходити. 
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Посередній учитель розповідає, хороший учитель пояснює, чудовий 
учитель демонструє, а геніальний - надихає 

Гарний лише той учитель, у якому ще не вмер учень. Тойшибеков Б. 



Учитель, якщо він чесний, завжди повинен бути уважним учнем. М. 

Горький 

Якби всі вчилися тільки на помилках, то не було б куди подіти 
педагогів.      С. Лузан 

Якби небо почуло молитви дітей, на світі не залишилося б жодного 

живого вчителя. Перська мудрість 

 

- Коли ми торкаємося іншої людини, ми або допомагаємо їй, або 
заважаємо. 

    Ми або тягнемо людину вниз, або підіймаємо її вгору.  

- Ключем до усілякої науки є знак запитання.  

- Для себе сієш, для себе і збереш. 

- Добрий початок – половина справи. 

- Вважай, що нічого не зроблено, якщо залишилось щось зробити. 

- Терплячий і сильний сам себе 
робить щасливим. 

- Грамотність завжди хліб має. 

- Щасливий той, хто завзято 
захищає те, що любить. 

- Нелегкою є дорога від землі до 
зірок. 

- Глибокі знання не лежать у 
м’якому ліжку. 

- Людині треба вчитися так довго, 

як довго вона не знає чогось. 
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Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог,                                                 
але всяка людина - твій учитель.  Східна мудрість 

- Ми з любов'ю плекаємо кожну квіто-
чку, кожну рослинку. Чи ж можна з 

меншою любов'ю ставитися до квітів 
життя—дітей?!- каже Світлана         

Миколаївна 



- Не вчитель повинен 
приходити до учня, а 

учень до вчителя. 

  *** 

- Ніхто не народжується 
майстром. 

  *** 

Найсмiшнiше бажання -
це прагнення 

подобатися всім.   

 Й. Ґете 

  *** 

Найдурніше бажання - 
бути розумнішим за всіх. 
 Ф. де Ларошфуко 

       Одначе:Одначе: 

Якщо ви хочете бути лідером, ви повинні втілювати в собі ті якості, які 
очікуєте або жадаєте від своїх підлеглих.  

 Ейдер Джон  

Гідна людина не та, в якої немає недоліків, а та, в якої є чесноти.  

    В. Ключевський 
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Нехай буде нашою вищою метою одне: говорити, як відчуваємо, і жити, як 
говоримо. Сенека (Молодший) 

- Люблю свою роботу, люблю інтелектуальну працю; приємно, що моїми по-
сібниками, робочими зошитами, рекомендаціями користуються в інших на-

вчальних закладах, - радо ділиться враженнями викладач 

 

 

 

У кабінеті фінансів 

завжди радо зу-
стрічають і студе-

нтів, і колег: 
“Заходьте, будь 

ласка!” 



Та повернімося до портфоліо…Та повернімося до портфоліо…  

  

Початок—половина діла, кажуть мудрі, та чомусь, в обхід 
формальної логіки, інша половина завжди виявляється “більшою”... 

Це до того, що в 
ході знайомства з 
м е т о д и ч н и м и 
напрацюваннями 
наших колег із 
б л и ж н ь о г о 
з а р у б і ж ж я  м и 
виявили багато так 
званих підводних 
рифів у морі турбот 
по запровадженню 
м е т о д и к и 
портфоліо.  

Ми знайшли аж ... 

...ДЕСЯТЬ ПАСТОК ...ДЕСЯТЬ ПАСТОК   

на шляху розкриття здібностей студентів за на шляху розкриття здібностей студентів за 

допомогою Портфоліо!допомогою Портфоліо!  

  

Автори російської версії портфоліо вдало відмітили типові 
помилки при використанні технології портфоліо, або папки 
навчальних досягнень, в школах. В останні 7-8 років цей метод 
став досить популярним на Заході, де він розглядається не 
тільки як ефективний спосіб оцінювання досягнень учня, 
студента, але і як спосіб розвитку його здібностей.  

Без  намагань бути оригінальними, ми зробили крок 
назустріч такій технології і запевняємо, що позитивні наслідки 
її упровадження не забарилися і у вищому навчальному закладі. 
Та все ж, ідучи й протореним шляхом, можна не раз спіткнутися, 
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тобто наробити помилок. Найтиповіші з них пропонуємо вашій 
увазі. 

 

ПОМИЛКА N 1. Порушення принципу добровільності при 
формуванні портфоліо.  

При зборі офіційних документів, творчих робіт, самозвітів про 
практику й в остаточному підсумку при оформленні портфоліо не 
варто нав'язувати студентам власну думку щодо структури, змісту та 
якості матеріалів.  

ПОМИЛКА N 2. Збір матеріалів за інерцією. 

Дуже важливо, щоб студент, який має низький рівень мотивації 
до навчання, сам приклав певні зусилля, оскільки при цьому 
відбувається процес осмислення своїх досягнень, формування 
особистого відношення до отриманих результатів і усвідомлення 
своїх можливостей.  

ПОМИЛКА N 3. Відмова від кураторства при формуванні 
портфоліо. 

Мовляв, не слід втручатися в цей процес: "Він уже дорослий, от 
нехай і проявляє самостійність на ділі". Допомога може полягати, 
наприклад, у тому, щоб просто час від часу нагадувати про 
необхідність збору й систематизації матеріалів. Або в тому, щоб 
спробувати разом зі студентом обговорити різні способи 
демонстрації своїх досягнень - наприклад, порадити йому 
підготуватися й виступити з доповіддю або повідомленням на 
науковій конференції, включитися в цікавий студентський проект, 
підготувати презентацію і т.д. Іншими словами, варто всіляко 
стимулювати власну активність студента. Не направляти його в той 
чи інший бік, а відкривати йому різні можливості для 
самореалізації. І надавати при цьому необхідну психологічну й 
практичну підтримку. 

ПОМИЛКА N 4. Формальний підхід до портфоліо - "змагання 
за кількість".  

Небезпека виникає, коли починається змагання за 
максимальну кількість документів і матеріалів, що поміщаються в 

58 

ПОРТФОЛІО МЕТОДИСТА:  ВСЕ ПРО ВИКЛАДАЧА 



презентаційну папку студента. Варто пам'ятати, що головне в 
технології портфоліо - допомогти студентові й викладачеві 
розібратися в можливостях студента, а зовсім не в тім, щоб 
створити важку папку документів. Варто більш ретельно підходити 
до відбору документів і матеріалів для портфоліо. Студент  повинен 
усвідомлювати, з якою метою він поміщає в портфоліо той чи 
інший документ: чи допомагає це зробити вірний і усвідомлений 
вибір кроків у подальшому навчанні або ж чи сприяє розвитку 
здібностей, розширенню кола знань, умінь? 

ПОМИЛКА N 5. Збираємо тільки документи "з печатками". 

Часто трапляється так, що автори-укладачі портфоліо 
вважають, що збирати треба тільки офіційні документи "з 
печатками" (дипломи, сертифікати, свідоцтва, посвідчення й т.д.), 
які видаються офіційними органами освіти, культури, фізкультури 
й спорту. При цьому ігноруються творчі роботи, самозвіти, відгуки, 
рекомендаційні листи тощо. Але ж сама суть ідеї портфоліо полягає 
в тому, щоб допомогти студенту усвідомити необхідність одержання 
різноманітної й різнобічної інформації про свою діяльність. 
Головне - формувати у студента здатність продемонструвати свої 
можливості й досягнення. Виконана  самим студентом творча 
робота чи самозвіт можуть бути не менш значимими, ніж 
офіційний документ із печаткою. 

ПОМИЛКА N 6. Псевдопортфоліо.  

Замість систематичної роботи над портфоліо - разова акція. У 
цьому випадку портфоліо розглядається просто як інструмент для 
підтвердження мінімальної оцінки, а не як важливий спосіб 
активізації самосвідомості студента протягом тривалого часу. А 
потрібно привчити молоду людину до постійної роботи зі збору 
папки особистих досягнень, оскільки це - технологія вивчення, 
контролю  себе, вона буде потрібна йому протягом всього життя. 
Потрібно, щоб молода людина усвідомила,  що в цілому його 
майбутня професійна діяльність і тим більше кар'єра будуть 
вимагати постійної роботи над поповненням своєї папки особистих 
досягнень. 

ПОМИЛКА N 7. Акцент на формі, а не на змісті. 

Не варто пред'являти надзвичайно високі вимоги до 
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зовнішнього вигляду портфоліо студента. Адже головне для 
портфоліо - його зміст, а не зовнішня краса й витриманий стиль 
оформлення. 

ПОМИЛКА N 8. Завищення питомої ваги портфоліо. 

Цього робити не варто. Портфоліо - важливий, але лише 
додатковий, причому інноваційний, інструмент оцінювання 
результатів навчання. Він покликаний допомагати студенту знайти 
себе, розкритися, а не замінити процес набуття професійних 
навичок формуванням папки сумнівного структурного змісту. 

ПОМИЛКА N 9. Відсутність єдності в оцінці матеріалів 
портфоліо. 

Викладачі, що мають задум використовувати методику 
портфоліо для підвищення реальної успішності окремих студентів, 
повинні колегіально напрацювати головні вимоги щодо створення 
портфоліо, його структурних елементів, зовнішнього вигляду тощо. 

ПОМИЛКА N 10. Повальне «опортфолювання». 

На нашу думку, сьогодні технологія використання портфоліо у 
ВНЗ передбачає залучення до такої роботи окремих категорій 
студентів, при цьому знову ж див. ПОМИЛКУ N 1. 

 
 
 

Шановні колеги! Шановні колеги!   

Бажаємо вам успішно оминати ці рифи                         Бажаємо вам успішно оминати ці рифи                         

і вдало використовувати технологію Портфоліо        і вдало використовувати технологію Портфоліо        

у викладацькій діяльностіу викладацькій діяльності  

Будьте з нами солідарні, поділіться власним Будьте з нами солідарні, поділіться власним 

досвідом упровадження Портфоліо у ВНЗ Ідосвідом упровадження Портфоліо у ВНЗ І--ІІ р.а. ІІ р.а.   

 

А далі пропонуємо ознайомитися з кількома методичними А далі пропонуємо ознайомитися з кількома методичними 

доповідями викладача Макарець С.М.доповідями викладача Макарець С.М.  
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

СОСНИЦЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА ДОПОВІДЬ   

НА ТЕМУ: 

"ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

КЕЙСІВ 

 ПІД ЧАС НАВЧАННЯ" 

 

(виступ на методичному семінарі викладачів) 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА ВИКЛАДАЧ  

МАКАРЕЦЬ С.М. 

 

 

 

 

2007  
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    СЛІД ПАМ"ЯТАТИ, ЩО СТУДЕНТИ НАВЧАЮТЬСЯ КРАЩЕ, КОЛИ ЇМ ЦІКАВО І ВОНИ ВІДЧУВАЮТЬ 

СВОЇ УСПІХИ В ОПАНУВАННІ ЗНАНЬ    

    ВДАЛЕ ПОЄДНАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ, КОМП"ЮТЕРН ИХ  СИМУЛЯЦІ Й , 

ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ ПІДСИЛЮЄ ВИКЛАДАЦЬКІ ПРИЙОМИ, ПІДВИЩУЄ 

ЗДАТНІСТЬ РЕАГУВАТИ НА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ.   

      СИТУАЦІЙНА МЕТОДИКА НЕ ЗАМІНЮЄ, А ДОПОВНЮЄ ТРАДИЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ПО СКЛАДАННЮ НАВЧАЛЬНИХ КЕЙСІВ 

Джерела кейсів 

  Кейс являє собою результат віддзеркалюючої   діяльності викладача. Як 

інтелектуальний продукт він має свої джерела: 

 1. Суспільне життя у всій своїй різноманітності є джерелом сюжету, проблеми і фактологічної 

бази кейса.  

2. Освіта визначає цілі і завдання навчання    виховання , які інтегровані в кейс-методі. 

3. Наука задає дві ключові методології: організація аналітичної діяльності і системний 

підхід.       

 Вказані вище джерела кейса є базовими, або первинними. Але   можна виділити і другорядні 

джерела формування кейсів, які носять похідний характер від базових джерел.  

- Художня і публіцистична література, яка може підказати ідеї, а в окремих випадках 

визначати сюжетну канву кейса. Ефективне використання фрагментів із 

художньої   літератури і публіцистики, які дякуючи таланту їх авторів можуть не тільки 

прикрасити кейс, Але і зробити його цікавим, динамічним, легко сприйнятим.   Фрагменти із 

публіцистики включені в кейс оперативної інформації із ЗМІ значно актуалізує кейс, підвищує 

до нього інтерес зі сторони студентів.        

  - Місцевий матеріал (відомості про явища і процеси, які відбуваються в конкретному регіоні). 

Найбільш насичене і цікаве обговорення кейсів про діяльність різних підприємств 

відбувається тоді, коли підприємство і його продукція мають певне особисте значення для 

студентів. Кейси про компанії «Филипс» и «Мацусита», «Кодак», «Саатчи» і багато 

інших   обговорюються з більшою зацікавленістю, якщо серед студентів є представники цих 

компаній. Кейс про компанію « Самсунг» опрацьовується краще тоді, якщо в групі є слухачі 

які вдома мають товари, вироблені цією фірмою. Кейс про розвиток лижного туризму в 

Карпатах з найбільшою зацікавленістю дискутується фанатами гірських лиж. Якщо таких 

людей в групі немає, то Кейси сприймаються як щось далеке, незрозуміле, віддалене від 

студентів. Висновок : більшість кейсів, які використовуються в програмах і курсах, може 

базуватись на місцевому матеріалі. І в даному випадку мова йде не тільки про те, що Кейси 

повинні висвітлювати тільки досвід вітчизняних підприємств Але і товари та послуги, які 

присутні на вітчизняному ринку в тому чи іншому виді. Студенти відчувають себе 

впевненіше , якщо вони добре знають середовище в якому відбуваються події описані в кейсі, 

їм значно важче обговорювати американське середовище, поведінку і мотиви американських 
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чи інших іноземних суб'єктів. Викладач теж відчуває себе впевненіше при обговоренні кейса 

який базується на місцевому матеріалі, оскільки він краще знає і область і саме підприємство. 

В кінці кінців, при обговоренні таких кейсів існує унікальна можливість запросити керівника 

підприємства.  

 - Статистичні матеріали, дані про стан ринку, соціально-економічні характеристики 

підприємства і т.д. , які придають науковість і строгість кейсу. Статистичні матеріали можуть 

відігравати роль безпосереднього інструменту для діагностики   ситуації, а можуть 

виступати   в якості матеріалу для розрахунку показників, які найбільш вагомі ля розуміння 

ситуації. При використанні статистичних матеріалів студенту необхідно опрацювати ці 

матеріали, відповівши на наступні питання: « Яку роль відіграють ці матеріали   в 

характеристиці ситуації?», « Що в самих матеріалах безпосередньо характеризує ситуацію?», 

«Як розраховуються   чи виділяються ці характеристики?» і т. д. Статистичні матеріали 

розміщуються або в самому тексті кейса, або в додатках.         

 - Наукові статі, монографії і наукові звіти , присвячені тій чи іншій проблемі, також можуть 

буди джерелом кейса. Наукова стаття як правило характеризується поглибленим розумінням 

якогось питання, а наукова монографія дає систематизовану, всебічну характеристику 

предмета який вивчається. Що стосується наукового звіту, то його особливістю є актуальність 

та новизна матеріалу. Ці продукти науки далеко не завжди описують і пояснюють ситуацію, 

але наукові публікації можуть виступати складовими матеріалів кейсів або бути 

включеними   в список літератури, необхідної для розуміння кейса.        

  - Невичерпним джерелом для кейсів є Інтернет з його ресурсами. Це джерело відрізняться від 

інших джерел об'ємним масштабом інформації, гнучкістю та оперативністю.       

Вимоги до змісту кейса 

В кейсі розглядається конкретна ситуація, яка відображає стан підприємства за який не 

будь проміжок часу. В опис ситуації включаються основні випадки, факти, рішення які 

приймались і мали місце   протягом цього часу. Ситуація може відображати як комплексну 

проблему так і яку не будь окрему задачу .           

Кейс може бути складений на основі узагальнюючого досвіду, тобто не обов'язково 

відображати діяльність. Необхідно пам'ятати, що такі "кабінетні" кейси можуть не 

сприйматися аудиторією. Тому кейс в любому випадку повинен містити максимально реальну 

картину і декілька конкретних фактів. В цьому випадку між викладеними реальними та 

придуманими ситуаціями буде відчуватись взаємозв'язок. Як правило, інформація не дає 

повного уявлення про діяльність підприємства, а скоріш носить орієнтовний характер. Тому 

для побудови логічної моделі, яка необхідна для прийняття обґрунтованого рішення, 

допускається доповнювати кейс даними, які, на думку учасників могли мати місце в дійсності. 

Таким чином студент   не тільки фіксує випадок що розглядається, але й зосереджуючись 

може прогнозувати і демонструвати те, що пропущено в кейсі.  

                                                    Як написати кейс 

Кейс   - це конкретна практична ситуація, яка розповідає про події ( чи послідовність 

подій) , в яких можна виявити достатньо проблем. В змісті й операціях описуються реальні 

люди в момент прийняття важливого рішення, які попадають в ситуацію коли необхідно 

приймати якісь рішення і нести за них відповідальність. Важливо мати на увазі , що кейси 

описують реальні події , які в умовах дефіциту ресурсів не піддаються однозначному 

правильному рішенню. Хороший кейс повинен   містити декілька можливих варіантів рішень. 
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Конструювання кейса полягає в пропозиції можливостей, ймовірностей та засобів досягнення 

цілі.  

Кейс повинен відповідати наступним вимогам:  

наявність реально існуючого підприємства. на основі якої розроблена ситуація;  

 - певна хронологія розвитку ситуації, фіксуючи її тимчасові рамки;  

- наявність в ситуації реальної бізнес проблеми, яка вимагає управлінського рішення;   

 - ситуація повинна бути представлена у вигляді відредагованого тексту, написаного в 

ситуаційному стилі з розвитком внутрішньої інтриги.       

                                                     Структура кейса  

1.Вступ - перші декілька абзаців( постановка задачі, назва компанії, імена і прізвища головних 

персонажів, назва, розміщення і номенклатура продукції, назва кейса і авторство).  

2. Проблема -   декілька абзаців ( короткий опис проблеми, як вона бачиться різними 

учасниками подій. опис структури проблемної ситуації, якщо можливо).  

3. Матеріали для розв'язку  сформовані у вигляді питань і відповідей або розбиті на теми і 

підтеми. Матеріали необхідні для вирішення кожного окремого кейса, самостійно 

визначаються автором.  Сама загальна схема структурування матеріалу включає:  

- історію компанії з найважливішими моментами в її розвитку;  

 - опис зовнішнього середовища, історія галузі, в якій компанія працює, і головні фактори які 

зумовлюють зміни; стан ринку в даній галузі; головні конкуренти; 

 - детальний опис ситуації по проблемі чи розв’язку, загальний стан справ в компанії, її сильні 

і слабкі сторони, партнери, управлінська стратегія, організаційні відносини, виробничі 

операції, продукти , процеси, фінансовий стан компанії, взаємовідносини працівників; 

 -  схеми, таблиці, статистика, фінансова звітність, фотографії персонажів, інші гарні 

картинки.        

4. Сценарії вирішення кейса:  - можливі альтернативи в розв'язку проблеми;   - вільний варіант 

для учасників кейс-стадії.    

Завдання   викладача -   правильно підготувати    студентів до сприйняття кейса: дати 

детальний опис ситуації, ознайомити студентів з правилами роботи над кейсом, методами 

обговорення і способами презентації результатів.     

  РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПО РОБОТІ НАД КЕЙСОМ    

Рекомендується наступна послідовність роботи на кейсом:           

 - записати мету (тему) , над якою буде працювати підгрупа;  

 - виписати питання, сформовані по темі, яка досліджується; по кожному питанню коротко 

висловити свою думку, а одному із учасників їх записувати ;   
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 - сформувати результативну думку, яка буде як рішення поставленої проблеми.   

 Методи обговорення 

При обговоренні проблеми можна використати наступні методи групового обговорення:   

- мозкова атака;   

- морфологічний аналіз;     

 - синектичний аналіз.      

       Правила мозкової атаки:   1.Будьяка ідея що виникла, неважливо наскільки вона 

здійсненна, повинна бути вислухана; 2. Кожен може виразити одну або декілька ідей 

одночасно, щоб не заблокувати свою фантазію; 3.Інші члени групи повинні утримуватись від 

критики на адресу того хто виступає з ідеєю. 4.після того як ідеї висказали всі члени групи, 

проходить їх послідовне обговорення і формується загальне рішення. 5. Незгодний з загальним 

рішенням має право виступити з особливою думкою на етапі захисту теми.                       

       Правила морфологічного аналізу: 1. Проблему яка розглядається розкласти на ряд 

системних елементів; 2. Елементи які виділені для аналізу розподілити між учасниками 

обговорення. 3. Поелементні рішення які пропонуються складаються в єдиний логічний 

ланцюжок або представляються у вигляді матриці рішень. 4. обговорюється в цілому 

запропоноване рішення проблеми, а у випадку необхідності вибору із альтернативи, 

використовується метод парного порівняння.           

5. Погоджене рішення з урахуванням можливих коректировок подається для обговорення по 

закінченню роботи над темою занять.             

         Правила синектичного аналізу:  

          1. Модератор підгрупи представляє проблему.  

          2. Проблема аналізується з використанням мозкової атаки або морфологічного методу.    

 3. Робиться спроба згадати і долучити до розгляду даної теми відомі аналоги і яким 

чином вирішувались   схожі проблеми.  

 4. Спроектувати відомі рішення на досягнення поставленої цілі.        

     5. Сформувати думку підгрупи для доповіді результатів по підсумках роботи над 

темою.  

         У процесі обговорення теми модератор повинен визначити техніку роботи своєї підгрупи. 

Наприклад чи будуть фіксуватись ідеї. думки, кожного учасника чи це буде нотувати хтось 

один з підгрупи ( можливо, сам модератор)?   Модератор може запропонувати   відповіді (ідеї) 

фіксувати на окремих листках і потім їх згрупувати   по рівню схожості, щоб систематизувати 

обговорення і полегшити прийняття рішення. Також необхідно продумати техніку прийняття 

рішення . якщо є декілька варіантів. Наприклад, методом прямого   звичайного голосування , 

методом зваженого   голосування ( кожному члену   підгрупи присвоюється вага - бали для 

голосування), методом парного порівняння в ін.   в окремих випадках модератор може взяти на 

себе відповідальність за прийняття рішення.   

 Правила поведінки учасників обговорення кейсів 

 При роботі в підгрупі кожному учаснику рекомендується дотримуватись наступних 

правил:  - активно приймати участь в поданні ідей та їх обговоренні; 

  - терпимо відноситись до думки інших учасників;   

- не перебивати   того хто висловлює свою думку, давати можливість йому висловитись;   
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- не повторюватись;    

- не маніпулювати неточними або невірними відомостями для того, щоб прийняли вашу точку 

зору;  

 -   пам'ятати що кожен учасник має рівні права;   

 -   не нав'язувати свою думку іншим;  

 -  чітко формувати свою кінцеву думку.    

 

         Презентація результатів роботи по темі  

Для представлення результатів рекомендується підготувати на одній сторінці резюме у вигляді 

висновків ( текст, графіки, таблиці). Виступ модератора повинен бути в межах 10 хв., а 

попередньо на дошці записуються основні результати роботи. Інші підгрупи виступають 

слухачами і опонентами доповідача, а потім оцінюють доповідь модератора.   Обговорення 

теми закінчується підведенням підсумків викладачем.  

 

 

Якщо вас зацікавила дана тема, більш детально з її змістом ви зможете  

ознайомитися на сайті   

   http://www.marketing.spb.ru/read/m21/1.htm                                  

 

 

ДАЛІ ВАШІЙ УВАЗІ ПРОПОНУЄТЬСЯ 

 

МЕТОДИЧНА ДОПОВІДЬ  

 НА ТЕМУ: 

"ВИКОРИСТАННЯ  

ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИХ  ФОРМ НАВЧАННЯ 

 на заняттях з фінансових дисциплін" 

 

ПІДГОТУВАЛА ВИКЛАДАЧ  

МАКАРЕЦЬ С.М. 
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Використання особистісно зорієнтованих  форм навчання          

на заняттях з фінансових дисциплін 

Відповісти на виклик часу має саме особистісно-зорієнтоване навчання, яке "надає кожному 

учневі, спираючись на його здібності, нахили, інтереси, особистісні цінності і суб'єктний 

досвід, можливість реалізувати себе в пізнавальній та інших видах діяльності..." (С.Подмазін); 

"створює умови для повноцінного виявлення і, відповідно, розвитку особистісних функцій 

суб'єктів освітньбго процесу" (В.Сєриков).  

Увібравши в себе елементи різних методик (розвивального, модульно-рейтингового 

навчання, педагогіки співробітництва тощо), особистісно-зорієнтоване навчання (ОЗОН) від 

інших педагогічних систем відрізняється тим, що жодна з них не ставила за мету зробити учня 

суб'єктом навчальної діяльності, забезпечити можливість навчання за індивідуальною 

програмою, створити умови для його самовизначення й самореалізації, не спиралася на 

інтереси, цінності, схильності, психолого-фізіологічні особливості (пам'ять, увага, уява, 

мислення) особистості.  

Отож учитель, який обирає особистісно-зорієнтоване навчання, повинен пам'ятати, що:  

стиль спілкування на уроці, стосунки учитель — учень мають ґрунтуватися на педагогіці 

співробітництва; 

урок слід будувати на діяльнісній основі: учень активно працює — сам, у парах, групах, 

кооперативне — на всіх етапах уроку, навчаючись самостійно здобувати знання і 

застосовувати їх; 

оволодіння навичками цілевизначення, планування, організації, рефлексії, оцінки, 

корекції є обов'язковим, на що відводиться окремий час; 

учитель має спиратися на суб'єктний досвід, психофізіологічні особливості школяра, його 

інтереси, ціннісні орієнтації, індивідуальний стиль навчальної діяльності, створювати 

атмосферу успіху; 

учень повинен постійно знаходитися в ситуації вибору (рівня прагнень, змісту освіти, 

темпу навчальної діяльності, виду завдань, способу опрацювання матеріалу); 

найефективнішими з погляду досягнення цілей особистісно-зорієнтованого навчання є 

активні й інтерактивні технології навчання. 

Окремі зауваження до викладених настанов: по-перше, йдеться не про ідеальну модель 

особистісно-зорієнтованого навчання, яка передбачає індивідуальну програму, а про 

навчання у звичайному навчальному закладі звичайним викладачем; по-друге, всі традиційні 

вимоги до організації навчальної діяльності зберігаються, хоч на цьому й не наголошується. В 

окремих випадках робитимуться спеціальні застереження.  

Планування. Календарно-тематичне планування в умовах особистісно-зорієнтованого 

навчання має дві суттєві ознаки:  

1. Діагностичне визначення цілей вивчення окремої теми, заняття; 

2. Введення до плану кількох додаткових рубрик: цілі вивчення теми (заняття); застосовувані 
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прийоми й методи; елементи ОЗОН. 

Алгоритм визначення цілей вивчення теми:  

з окресленого програмою переліку знань, умінь і навичок визначаються ті, які стосуються 

конкретної теми; 

перелік коригується й уточнюється з урахуванням: 

a. матеріалу підручника; 

b. питань, які розглядатимуться на занятті; 

c. цілей самих студентів. 

Цілі визначаються діагностичне, тобто вже саме формулювання передбачає потребу 

контролю за досягненням їх чи недосягненням: учень знає..., вміє..., розпізнає..., наводить 

приклади..., порівнює..., характеризує..., пояснює..., називає..., обґрунтовує..., висловлює 

тощо.  

Інший можливий варіант — учень знає, вміє і може: відтворити..., дати відповідь..., 

вибрати...,сформулювати..., зв'язано викласти..., розповісти напам'ять..., назвати..., 

визначити..., дібрати приклади..., виділити..., пояснити..., переказати..., дійти висновків і 

узагальнень..., охарактеризувати..., встановити причинно-наслідкові зв'язки..., скласти 

план..., встановити спільне й відмінне...,  скласти перелік ознак..., працювати з довідковою 

літературою..., написати реферат..., відповісти на запитання за допомогою опорного 

конспекту...,   обґрунтувати свої міркування...,  дати обґрунтовану оцінку прочитаного...,  

самостійно здобувати знання... тощо.  

У плані  заняття  викладач передбачає й вироблення в студентів спеціальних умінь. Це 

забезпечить необхідний контроль за додержанням послідовності, врахуванням специфіки, за 

урізноманітненням форм цілевизначення, планування, рефлексії, оцінки тощо.   

Водночас із  планами  заняття готується матеріал для проведення поточної (підсумкової) 

атестації (тести, перелік письмових робіт тощо). 

Наголосимо: 

На початку вивчення кожної теми словесник повідомляє учням форму проведення 

тематичного контролю і його дату. Запитання для атестації вивішуються в класі або 

вручаються персонально. 

Не можна змішувати завдання різних рівнів складності. 

Неприпустимо, щоб цілі вивчення теми заявлялися одні, а на атестації пропонувалися 

інші запитання й завдання. 

Попереднє ознайомлення з цілями, завданнями, критеріями оцінювання не тільки орієнтує 

студентів упродовж опрацювання всієї теми, а й допомагає їм розібратися з власними 

прагненнями та сподіваннями. Визначивши для себе певний бал, школяр стежить, аби не 

пропустити щось потрібне для відповіді, шукає необхідний матеріал. Бажано, щоб для 

отримання балу студентові пропонувалося кілька запитань на вибір.  
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Алгоритм підготовки тестів може бути такий:  

Визначається мета контролю, тобто знання, вміння й навички, які треба набути учням у 

результаті вивчення теми (беруться з переліку цілей). 

Конкретно добираються знання й уміння, за якими можна оцінити рівень засвоєння 

теми. 

Запитання й завдання формулюються так, щоб спонукати студента до якомога повнішої 

відповіді. 

Наголосимо: в умовах особистісно-зорієнтованого навчання  викладач обов'язково виходить 

з інтересів студентів, їхніх зацікавлень. Отже, пріоритетною для навчальних занять буде така 

схема: цілі студентів —> їхні індивідуальні особливості —> форми й методи роботи, які 

забезпечать досягнення поставлених цілей —> навчальний матеріал (текст, підручник тощо).  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТІ 

Педагогічні технології. Щоб набути необхідних для успішної діяльності в дорослому житті 

компетентностей, студент має вчитися самостійно здобувати інформацію, виробляти і, 

дискутуючи, обстоювати власну позицію, працювати в умовах конкуренції, спілкуватися, 

спільно розв'язувати певну проблему тощо. Класична класно-урочна система забезпечити 

цього не може. Тому останнім часом дедалі ширше застосовуються активні та інтерактивні 

("inter" — взаємний, "act" —діяти) технології. Відмінність між ними і звичними нам 

організаційними формами полягає у спрямованості навчальної діяльності певної групи (пари) 

на досягнення спільної мети. Залежність загального успіху від внеску кожного усуває 

конкуренцію всередині групи, змушує її учасників слухати один одного, доводити, 

сперечатися, враховувати різні думки і пропозиції щодо розв'язання проблеми, навчатися 

самому й навчати інших, логічно висловлюватися, опонувати тощо. 

Сучасна методична наука нагромадила багатий арсенал прийомів та методик. Чимало їх 

представлено в журнальних публікаціях, частину репрезентовано в рубриці "ОЗОН у 

викладанні літератури" (газета "Українська мова та література", 2004, № 10, 20), а 

систематизовано розглянуті вони в навчально-методичному посібнику О.Пометун і 

Л.Пироженко "Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання" (К., 2003): від найпростіших 

("Робота в парах", "Ротаційні (змінні) трійки", "Карусель", "Мікрофон") до складних ("Мозковий 

штурм", "Мозаїка", "Аналіз ситуації"), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати. 

Систематичне застосування інноваційних форм роботи дасть змогу викладачу успішно 

розв'язати порушені проблеми. Для цього обов'язково треба: 

визначити рівень підготовленості студентів до сприйняття тієї чи іншої технології; 

провести достатню попередню підготовку; 

забезпечити послідовність в освоєнні студентами певних прийомів роботи; - дати 

інструктивні матеріали. 

Етапи заняття  

Окрім широкого застосування активних та інтерактивних форм учнівської діяльності, 

особистісно-зорієнтоване  заняття  вирізняється з-поміж інших обов'язковою наявністю в 
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його структурі етапів мотивації, цілевизначення, рефлексії й оцінювання.  

Мотивація, її роль за умов особистісно-зорієнтованого навчання надзвичайно зростає, адже 

завдання, яке стоїть перед учителем, — зробити виучуваний матеріал особистісно значущим 

для учня.  

Цілевизначення. Вдалий урок, глибоке засвоєння теми, Ваш успіх як учителя неможливий без 

чіткого визначення цілей. Більше того, без визначення цілей не можна забезпечити якісного 

контролю за навчальним процесом.  

Уже на самому початку опрацювання теми учень має дістати точну й конкретну відповідь на 

кілька запитань: Навіщо йому потрібен виучуваний матеріал? Які конкретні знання й уміння 

він здобуде після його опрацювання? Як і коли перевірятиметься їхній рівень?  

Цілі окремого уроку, як радять автори посібника "Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання", можна сформулювати так:  

Очікувані результати. На основі вивчення теми (після цього уроку) учень зможе: пояснити..., 

розкрити..., назвати..., схарактеризувати..., визначити..., дискутувати..., аргументувати..., дати 

власну оцінку, обґрунтувати своє ставлення до..., проаналізувати... тощо.  

Якщо цілі вивчення всієї теми визначені точно й конкретно, зробити це щодо окремого уроку 

буде нескладно.  

Безпосередньо на уроці:  

оголошується тема, проводиться її аналіз; 

учні ознайомлюються з очікуваними результатами та способами оцінювання їх; 

повідомляється, що наприкінці уроку учні мають проводити рефлексію своєї діяльності, 

осмислення досягнень і невдач. 

Навички цілевизначення виробляються в учнів протягом тривалого часу на спеціально 

відведених для цього уроках і впродовж усіх наступних. Насамперед це ознайомлення із 

самим поняттям і усвідомлення важливості оволодіння відповідними уміннями для успішної 

діяльності в будь-якій сфері (на останньому моменті наголошуємо особливо — це стане 

значним стимулом ). Наступний крок — визначення різних видів цілей і способів їх 

діагностики. Нарешті — вироблення практичних умінь.  

Ця програма загалом може мати таку форму:  

ціль та її роль в організації діяльності; види цілей; 

діагностика навчальних цілей з літератури та встановлення їх ієрархії; 

цілі смислові, перспективні, актуальні, цілі-елементи. 

Вироблення практичних навичок цілевизначення відбувається орієнтовно так:  

Для вибору навчальних цілей викладач спочатку окреслює цілісну картину певної теми (її 

зміст, потрібність, особливості, найцікавіші питання тощо). На цій основі у студентів  

створюється загальне уявлення про предмет (тему), його важливість і цілі вивчення конкретно 
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для кожного. 

На початковому етапі вчитель сам пропонує перелік можливих цілей, з яких учні 

добирають для себе особистісно значущі. 

Наступний етап — ознайомлення з цілями своїх однокласників, корекція власних цілей. 

Заключний етап — ознайомлення з цілями вчителя і завершальна корекція власних цілей. 

Визначені цілі неодмінно записуються в учнівські зошити!  

Рефлексія. На неї методисти радять відводити від 5 до 15 хвилин, упродовж яких учні 

обговорюють хід роботи, аналізують здобуті результати, труднощі й шляхи їх подолання, 

досягнення намічених цілей, участь кожного в спільній діяльності, осмислюють свої відчуття, 

порівнюють їх з відчуттями й міркуваннями однокласників. 

Рефлексія тісно пов'язана з цілевизначенням і оцінюванням, адже для успішного проведення 

цих етапів учень повинен чітко знати критерії своєї діяльності, орієнтуватися в поставлених 

цілях. Критерії оцінки бажано доводити до відома не тільки дітей, а й їхніх батьків.  

Методика організації рефлексивної діяльності, за А.Хуторським, включає такі етапи:  

припинення предметної (дорефлексивної) діяльності; 

встановлення послідовності виконання дій (усно чи письмово); 

аналіз зробленого з погляду його ефективності, продуктивності, відповідності поставленим 

цілям тощо; 

виявлення і формулювання результатів рефлексії (ідей, відповідей на запитання, 

пропозицій щодо причин невдач і подальшої роботи та ін.); 

перевірка гіпотез у подальшій діяльності. 

Результати рефлексії, як і цілі уроку, відображаються в учнівських зошитах!  

Потрібно поступово привчати учнів до усвідомлення важливості рефлексивної діяльності, 

необхідності вироблення умінь ЇЇ проведення. Слід зазначити, що рефлексія відбувається як 

під час цілевизначення, так і в процесі оцінювання роботи над темою, за семестр. Є 

рефлексія колективна і рефлексія власних досягнень. Для вироблення вмінь рефлексувати 

доцільно запропонувати таку анкету:  

На заняттях з фінансів в цьому семестрі (році) я:  

дізнався ...  

зрозумів ...  

навчився ...  

найбільший мій успіх — це ...  

найбільші труднощі я відчув ...  

я не вмів, а тепер умію ...  

я змінився ...  

у наступному семестрі я хочу... 
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Учням можна також запропонувати в кінці семестру і протягом навчання невеликі письмові 

роботи на кшталт: "Мої успіхи", "Мій сьогоднішній день", "Сьогоднішній урок літератури", 

"Заради чого я навчаюсь". Однак попередньо потрібно морально налаштувати студентів, 

допомогти їм чітко усвідомити, на що спрямовувати основну увагу.  

Аналіз діяльності теж потребує постійного вправляння. Наприкінці уроку чи спеціально 

зупинивши його, вчитель пропонує студентам проаналізувати власну діяльність: етапи (крок за 

кроком), використані прийоми й мислительні операції, труднощі, які виникали, і як вони 

переборювалися: що ми робили? як ми це робили? навіщо ми це робили? чому саме так 

робили? Потрібно, щоб учень не лише відповідав на поставлене запитання, а й аналізував, як 

він дійшов того чи іншого висновку, розгортав свою мислительну діяльність і вербалізував її.  

За допомогою спеціальних запитань спонукаємо учня до рефлексії діяльності однокласників. 

Перевірку домашнього завдання можна провести в парах, не тільки визначаючи 

правильність чи неправильність досягнутого результату, а й аналізуючи шлях, мислительні 

операції, дії, способи, якими він був досягнутий.  

I тут можна запропонувати анкету.  

1. Чи задоволений ти результатом своєї роботи? А самим процесом? Чому? 

2. Якщо тобі дали б змогу ще раз виконати її, які зміни ти вніс би в хід виконання? 

3. Чи взявся б ти за цю роботу, якби міг передбачити її результат? 

4. Якби не взявся, то яку роботу хотів би виконати натомість? 

5. Над чим ти хотів би працювати далі? 

Послідовність формування рефлексивних умінь має такий вигляд: аналіз і оцінка —> 

взаємоаналіз і взаємооцінка —> самоаналіз і самооцінка.  

Доцільно таку роботу спочатку виконати спільно з учителем, потім учні проведуть її в парах і 

один з них (щоразу інший) виступить перед класом з відповіддю на такі, орієнтовно, 

запитання анкети:  

1. Що ми зробили на уроці? 

2. Що нового я дізнався? 

3. Як я працював? 

4. Що найбільше зацікавило мене, здивувало? 

5. Які форми роботи, на мою думку, були найефективнішими? Які хотілося б застосувати на 

наступних уроках? 

Рефлексивну діяльність учень може (і повинен) проводити наприкінці кожного дня, 

відповідаючи сам собі на такі запитання:  

Яку мету я ставив перед собою сьогодні?  

Що зробив?  

Що нового довідався про себе?  
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Чи досягнув поставленої мети?  

Які нові запитання і проблеми з'явилися в мене?  

Які враження від сьогоднішнього дня (що сподобалося? що не сподобалося? чому?).  

Окрім анкет, застосовуються й інші прийоми: усне обговорення, графічне (у кольорі) 

відтворення настрою протягом пари, дня, тижня.  

Оцінювання. В умовах особистісно-зорієнтованого навчання на уроці оцінюються рівень 

навченості учнів (традиційне виставлення оцінки за знання), рівень научуваності (навчальні 

можливості, зона найближчого, за Л.Виготським, розвитку), рівень особистісного зростання.  

Процес оцінювання включає: 

визначення критеріїв оцінювання; 

ознайомлення школярів з видами самооцінки (адекватна/неадекватна, загальна/

детальна тощо); 

вироблення вміння оцінювати й самооцінювати завдяки вправлянню в цьому видові 

діяльності. 

Такі форми роботи, як самооцінка, взаємооцінка (в парах і групах), порівняння самооцінки й 

оцінки, виставленої вчителем та однокласниками, тощо, — передбачаються в календарному й 

поурочному планах. Наголошуємо, оцінювати треба не тільки результати навчання, а й шлях 

до результату — хід розумових операцій (з чого почав? які дії виконував? як міркував? тощо).  

Для вироблення навичок оцінювання добре прислужиться взаємоперевірка домашніх 

завдань, рецензування усних відповідей, письмових робіт одногрупників (воднораз це значно 

заощадить сили й час самого вчителя). Зрештою учень переходить до самооцінки власної 

відповіді.  

Научуваність студента визначаємо на початку й наприкінці навчального семестру на основі 

аналізу його діяльності:  

1-й рівень — робота на репродуктивному рівні;  

2-й рівень —здатність застосовувати знання, вміння й навички у стандартних ситуаціях;  

3-й рівень — рівень творчості .  

Поряд з традиційною оцінкою в умовах особистісно-зорієнтованого навчання значної ролі 

набувають такі форми оцінювання, як бал, місце в рейтингу (за умови впровадження 

рейтингової форми навчання), а також якісне (словесне) обґрунтування оцінки. Останнє 

особливо важливе з огляду на необхідність створення ситуації успіху, заохочення школярів до 

подальшої праці, навіть якщо на даний момент позитивний результат не є очевидним. Але 

якщо порівнювати досягнуте не з "середньостатистичним", а із запланованим, то вчитель 

зможе відзначити студента, навіть якщо він відповів на "4", пам'ятаючи, що більше ніж "З" той 

ніколи не отримував.  

А ще складаються діагностичні карти, освітні характеристики, ведуться щоденники досягнень. 

Цікавою новацією є формування "портфеля досягнень", куди учень складає письмові роботи, 

розробки, малюнки, одне слово, все, що показує його "шлях у науці" та рівень досягнень. 

Наприкінці року (семестру) зібраний матеріал студент аналізує, систематизує і проводить 

рефлексію власної навчальної діяльності та оцінює її результативність.  
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Загалом же оволодіння навичками оцінювання й самооцінювання, участь у цьому процесі 

всього учнівського колективу, гласність оцінки повинні зменшити конфліктність навчання, 

суб'єктивізм, створити ситуацію успіху, формувати позитивну Я-концепцію особистості. 

І насамкінець про діагностику особистісних якостей. Вона проводиться на початку та 

наприкінці навчального року і складається з трьох частин:  

1. характеристики особливостей нервової системи, характеру, пам'яті, уваги, уяви, 

мислення; 

2. діагностики суттєвих для зрозуміння рівня ефективності особистісно-зорієнтованого 

навчання показників (мотивація, самостійність, тривожність, позитивна Я-концепція); 

3. визначення рівня оволодіння навичками цілевизначення, планування, рефлексії, оцінки 

та ін. 

Перша і друга якість діагностуються за допомогою опитувальників, третя — на основі тестів, а 

також спостережень, рефлексивних записів, аналізу учнівських зошитів.  

З кожного виду діяльності встановлюється три рівні досягнень: високий (В), середній (С) і 

низький (Н).  

Цілевизначення.  

Високий рівень — студент може самостійно вибудувати власну ієрархію цілей в усіх видах 

діяльності і в усіх компетентностях; переважають дослідницькі та пізнавальні цілі, які 

відзначаються реалістичністю, конкретністю, значущістю, діагностичністю.  

Середній рівень —студент може самостійно вибудувати власну ієрархію цілей щодо певного 

предмета (в даному разі — української літератури), хоча й відчуває труднощі в їх 

діагностичності.  

Низький рівень — студент може самостійно визначити цілі тільки окремого заняття.  

Планування 

Високий рівень — студент може самостійно спланувати свою роботу на весь навчальний рік 

чи семестр, передбачити можливість і шляхи перевірки досягнення результату (ідеальна 

модель — вибудувати індивідуальну освітню траєкторію).  

Середній рівень — студент може самостійно спланувати свою роботу з вивчення окремої 

теми з урахуванням методів її перевірки. 

Низький рівень — студент планує свою діяльність з допомогою вчителя.  

Рефлексія 

Високий рівень — студент володіє уміннями рефлексії і саморефлексії власної діяльності та 

почуттів, не відчуває труднощів під час їх вербалізації, об'єктивно оцінює свої особливості, 

керується цими знаннями у процесі навчання. 

Середній рівень — студент відрефлексовує свою діяльність і почуття з допомогою вчителя; 

оцінює власні можливості й індивідуальні особливості, але відчуває труднощі у практичному 

застосуванні цих знань.  

Низький рівень — студент відрефлексовує тільки окремі етапи діяльності, відчуває труднощі 

під час вербалізації; погано знає свої психо-фізіологічні особливості.  

Оцінювання 
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Високий рівень — студент володіє навичками оцінювання, взаємооцінювання, самооцінки, 

може адекватно оцінити власну й чужу діяльність.  

Середній рівень — студент ознайомлений з оцінювальною роботою, але відчуває труднощі у 

практичному застосуванні своїх знань, не може адекватно і правильно оцінити роботу — як 

власну, так і чужу.  

Низький рівень — студент може оцінювати діяльність тільки з допомогою вчителя. Результати 

всіх видів навчальної діяльності школяра відображаються в індивідуальній карті 

психологічного супроводу або в таблиці.  

Проблеми, які чекають на розв'язання: 

деталізація шкали оцінювання (учитель повинен мати чітко розписані критерії вимог до 

знань і вмінь); 

розробка спеціальних критеріїв для інтерактивного навчання; 

розробка критеріїв для визначення рівня оволодіння відповідними компетентностями. 

Підсумовуючи, визначимо найсуттєвіші ознаки особистісно-зорієнтованого уроку:  

діалогічний і коректний стиль спілкування "студент — студент", "учитель — студент"; 

діагностичне визначені цілі; 

наявність чітко виділених етапів цілевизначення, планування, організації навчальної 

діяльності, рефлексії, оцінювання; 

застосування активних та інтерактивних технологій навчання; 

висока активність школярів у процесі самонавчання та творчої діяльності; 

індивідуалізація та диференціація навчання. 

Перевірити відповідність уроку вимогам ОЗОНу можна за допомогою відповідей на такі, 

орієнтовно, запитання:  

Чи були забезпечені мотиваційна готовність і позитивна настроєність на уроці?  

Які педагогічні прийоми для цього застосовувалися?  

Як учитель актуалізував суб'єктний досвід учнів?  

Наскільки вдало і конкретно були сформульовані цілі уроку?  

Чи обговорювалися вони з учнями?  

Чи мали учні можливість внести свої зміни і доповнення до пропонованого переліку цілей?  

Чи стали визначені цілі особистісно значущими для школярів?  

Наскільки толерантним був учитель у стосунках з учнями?  

Яка форма спілкування переважала на уроці: монолог, діалог, полілог?  

Які форми роботи здебільшого застосовувалися на уроці: фронтальна, індивідуальна, парна, 

групова, кооперативна?  

Наскільки урізноманітнювалися види завдань (репродуктивного, частково-пошукового, 

дослідницького, творчого характеру)?  

Як учитель стимулював школярів до самостійного вибору завдань і форм виконання їх?  

Чи відзначив вчитель найбільш особистісно-значущі способи навчальної діяльності учнів?  

Наскільки враховувалися індивідуальні пізнавальні можливості, темп і стиль навчальної 

75 

ПОРТФОЛІО МЕТОДИСТА:  ВСЕ ПРО ВИКЛАДАЧА 



діяльності студентів?  

Чи подавалася допомога студентам, які не встигали за темпом роботи аудиторії?  

Як створювалася ситуація успіху на уроці?  

Чи аналізувалися домашні завдання?  

Який був рівень диференціації домашніх завдань, можливість вибору їх?  

Чи аналізували учні власну діяльність?  

Які форми для цього застосовувалися: самоконтроль, самоаналіз, взаємооцінка, колективна 

оцінка чи якісь інші?  

Чи оцінювався процес виконання завдання?  

Чи відзначав і оцінював учитель оригінальність суджень, правильність і раціональність шляхів 

розв'язання проблеми учнями?  

Чи набували учні навичок цілевизначення, планування, рефлексії, оцінювання? 

 

Такими є основні ознаки особистісно-зорієнтованого заняття. Сподіваємося, наші поради 

прислужаться вам у плануванні і проведенні його. Розраховуємо також на зацікавлене 

обговорення порушених проблем. Отож запрошуємо до розмови.  
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    Презентація викладача Макарець С.М. Презентація викладача Макарець С.М.       

на засідання Бізнесна засідання Бізнес--клубуклубу  
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Всього

У тому числі

із статусом ю.о. без статусу ю.о.

Україна 1187020 1125671 61349

Дніпропетровська 96588 92447 4141

Донецька 87553 82921 4632

Харківська 72655 69911 2744

Чернігівська 18693 17422 1271

Рівненська 18293 17313 980

Чернівецька 15484 14565 919

В середньому на 1 

область

43963 41692 2272

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами

України станом на 1 січня 2008 року

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки

станом на 1 січня 2008 року

Суб’єктів ЄДРПОУ

всього
у % до заг. 

кількості

у тому числі

із статусом ю.о. без статусу ю.о.

Всього у т.ч. 1187020 х 1125671 61349

Сільське господарство 86567 7,3 85029 1538

Рибальство, рибництво 1836 0,2 1781 55

Промисловість 122781 10,3 116113 6668

Будівництво 85820 7,2 82859 2961

Торгівля 299887 25,3 283947 15940

Діяльність готелів та ресторанів 21718 1,8 20176 1542

Діяльність транспорту та зв’язку 37210 3,1 33128 4082

Фінансова діяльність 18401 1,6 11939 6462

Операції з нерухомим майном, оренда 143914 12,1 135679 8235

Державне управління 50794 4,3 47862 2932

Освіта 42592 3,6 40221 2371

Охорона здоров’я 28947 2,4 27333 1614

Надання комунальних та інд. послуг 152190 12,8 147632 4558
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ВВП на душу населення ( дол.)  2007 рік
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ПРОМИСЛОВІСТЬ

Приріст, зниження до відповідного періоду попереднього року за

видами діяльності,%
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Динаміка зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
(в % до попереднього року)
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ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
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операції з нерухомим майном інші види діяльності

Структура активу балансу с.г. підприємств за 2007 р. 

(млн.грн.)

1504,81416,4

29,7 Необоротні активи

Оборотні активи

Витрати майбутніх

періодів
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ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

РОСЛИННИЦТВА
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42135,6

16242,1 16950,1

28226

41134,1
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Фінансовий результат від звичайної діяльності до 
оподаткування  за 2007рік  (млн.грн.)

сільське господарство промисловість

торгівля фінансова діяльність

операції з нерухомим майном інші види діяльності
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347224,2326152,6

3867,6

Структура  активу балансу промислових підприємств за 
2007 р. (млн.грн.)

Необоротні активи

Оборотні активи

Витрати майбутніх періодів

Структура пасиву балансу промислових підприємств за 

2007 р.  

50%

2%13%

34%

1%

Власний капітал Забезпечення наст. вит. І плат.

Довгострокові зобовязання Поточні зобовязання

Доходи май. періодів
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44%

4%5%

45%

2%

Структура пасиву балансу с.-г. підприємств                           

за 2007 р.

Власний капітал Забезпечення наст. вит. І плат.

Довгострокові зобовязання Поточні зобовязання

Доходи май. періодів

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ

БАЛАНСБАЛАНС УКРАЇНИУКРАЇНИ
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Структура інвестицій за джерелами

фінансування
(у % до загального обсягу)

Прямі іноземні інвестиції 

в Україну

29489,4

16890,0

9047,0

5471,8
6794,4

3875,0 4555,3

21607,3
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Обсяги інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування
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Розподіл прямих інвестицій в Україну за основними країнами інвесторами

(у % до загального обсягу)

Україна здійснювала

зовнішньоторгівельні операції в

2007 році:

- товарами з партнерами з 204 

країн світу

- послугами з 208 країнами світу
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Обсяги зовнішньої торгівлі товарами

Обсяги зовнішньої торгівлі послугами
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Надання та отримання Україною гуманітарної

допомоги за 2007 рік

• Обсяг експорту гуманітарної допомоги
України становив – 0,2 млн. дол.

(зменшення у 5 разів)

• Обсяг імпорту – 77,9 млн. дол.

(зменшення на 13,2%)

Україні надавалась гуманітарна допомога
з 51 країни світу

З України гуманітарна допомога
надходила до Афганістану

Найбільші надходження

гуманітарної допомоги до України

39,9
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4,1

1,6
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ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗАЦІКАВИВСЯ

ІНФОРМАЦІЄЮ

Пропонуємо зайти на веб-сайт:

www.ukrstat.gov.ua
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