
 

Хороший учитель не пропускає жодної 

нагоди, щоб навчити чогось корисного. 

                                      Я. А. Коменський 

Чергове засідання Школи педагогічної майстерності відбулося 30 

листопада 2020 року.  

На онлайн-зустрічі розглядали актуальну тему – "Перспективи 

використання інноваційної SMART – освіти в закладах передвищої освіти". 

Керівник групи Дмитренко Н.І. наголосила на тому, що  в інформаційному 

суспільстві відбувається процес трансформації освітніх технологій. Тому на часі 

впровадження Smart Education. Викладач розкрила суть смарт-навчання, 

вказавши, що це гнучке навчання в інтерактивному освітньому середовищі за 

допомогою контента з усього світу, що знаходиться у вільному доступі. Отже, 

знання стають широко доступні.  

Обмінявшись думками, коментарями, 

учасники зібрання дійшли висновку, що мета 

розумного навчання полягає в тому, щоб робити 

процес навчання ефективним за рахунок 

переносу навчального процесу в електронне 

середовище, а це, у свою чергу, надає можливість доступу кожному, розширення 

кількості бажаючих навчатися з будь-якого місця і у будь-який час. З цією метою 

необхідно здійснити перехід від книжкового до електронного контенту, 

розміщуючи його в репозитарії, зробити його активним. 

Цікавим видався коментар доктора педагогічних наук Самойленко О.А., 

яка відмітила, що студенти одержують можливість самостійно або за 



технологією «перевернутого» навчання вивчати навчальні дисципліни за 

електронними матеріалами, дивитись лекції в он-лайн або оф-лайн режимах, 

тестуватися, брати участь у телекомунікаційних проектах. 

Коли під час дистанційного, перевернутого навчання викладачі 

експериментують із форматами навчання, 

прагнучи покращити онлайновий навчальний 

досвід своїх студентів, самі студенти вже 

обрали свого фаворита – відео. 

Кириченко І.Л. поділилася досвідом 

створення  відеоінструкцій для виконання 

практичних завдань. Інна Леонідівна показала, що навчальні матеріали у форматі 

відео є для студентів корисними, ефективними, приємними, мотивувальними, 

стимулюють їх працювати над завданнями та дають їм відчуття контролю над 

тим, коли, де і як вчитися. Робота з відеоматеріалами дає студентам змогу 

розвивати навички до самонавчання, а в умовах змішаного навчання (поєднання 

онлайнової та аудиторної роботи), як не дивно, майже не знижує показники 

успішності.   

Викладач із власного досвіду дала цінні 

поради, як зробити навчальне відео 

ефективним?  

Тривалість відео. Відео мають бути 

короткими і зорієнтованими на навчальні цілі. Викладачам варто враховувати, 

що їхні навчальні відео переглядатимуть люди кліпового сприйняття, виховані 

візуальним контентом Instagram або TikTok, де стандартом утримування уваги 

вважаються 15-секундні stories та максимум хвилинні ролики в стрічці.  

Темп мовлення.  Щоб віднайти свій власний стиль у навчальній 

відеографії, доведеться пробувати по-різному і погодитися з тим, що перші 

спроби не обов’язково будуть ідеальними, однак без таких “чернеток” 

випрацювати збалансовану педагогічну тональність навряд чи вдасться.  

Аудіо- та візуальні елементи мають доповнювати, а не відволікати. 

Використовуйте їх лише для того, щоб краще пояснити певні частини матеріалу. 



Виокремлюйте важливі ідеї чи концепції, позначайте їх. 

Щоб покращити взаємодію з Вашим відео використовуйте розмовний 

стиль, викладайте матеріал із захопленням. 

Викладач коротко познайомила слухачів із онлайновими інструментами 

для скінкастингу, що дають змогу безкоштовно записувати та зберігати 

самостійні відеофайли.  

Викладачі коледжу, як і їхні колеги з України та й усього світу, опинилися 

перед необхідністю оперативно організувати дистанційне навчання в умовах 

карантину. Академічна свобода дозволяє обрати найбільш оптимальну 

платформу, програму та цифровий ресурс. Від викладача Герасимчука С.В. 

учасники онлайн-зустрічі дізналися, які переваги використання сервісу Zoom для 

проведення дистанційних занять і 

організації роботи педагогічного 

колективу він використовує. У своєму 

виступі Сергій Володимирович 

ознайомив з успішними прикладами 

використання цього сервісу і порівняв його з подібними платформами Skype і 

Meet. 

Підсумовуючи виступи учасників, керівник ще раз наголосила на 

невідворотності Smart Education, яка відкриває нові можливості для педагогів, 

надає можливість ділитися досвідом, підвищувати свій професійний рівень, 

більше займатися наукою, економити час, постійно розробляти контент та ін. Для 

здійснення смарт-навчання необхідне відповідне технічне забезпечення і доступ 

до Інтернету. 


