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 19 жовтня 2021 року відбулося 

засідання творчої лабораторії 

«Інноваційні педагогічні технології 

– основа модернізації фахової 

освіти».  

Керівник лабораторії 

ознайомила учасників зібрання з  планом роботи та проблемою, над якою 

працюватиме творча група протягом навчального року. На засіданні розглядалися 

такі питання: 

1. Оцінювання без знецінювання: сучасні практики оцінювання.  

2. Вебквести як сучасний і зручний інструмент для навчання.  

Марченко Т.В. повідомила, що 

сформовану на сьогоднішній день 

систему оцінювання якості 

навчальних досягнень студентів 

складно поєднати з сучасними 

вимогами до модернізації освіти, 

оскільки вона спрямована на зовнішній контроль і оцінює здебільшого 

репродуктивний рівень засвоєння. Тому одним з основних умов оновлення системи 

контролю та оцінки навчальних 

досягнень студентів є введення 

нових методів, форм і засобів оцінки 

динаміки руху студентів у 

навчальній діяльності. 

Викладач наголосила, що 

оцінювання компетентностей передбачає формування списку компетентностей, які 

студент має набути в процесі навчання, виявлення тих, які мобілізуються для 



виконання кожної навчальної діяльності, й оцінювання того, якою мірою студенту 

вдалося підтвердити наявність у нього вказаних компетентностей. Таке оцінювання 

може виконуватися замість або на додачу до традиційного. Звісно, воно потребує 

від викладача більших зусиль, бо 

кожна навчальна діяльність 

оцінюється вже не єдиною 

оцінкою, а цілим переліком 

пунктів, що характеризують 

прояви компетентностей студента, 

які піддаються і підлягають педагогічним вимірюванням виконання ним цієї 

навчальної діяльності.   

Розкриваючи питання про 

використання вебквестів в 

освітній діяльності, Меленець І.О. 

вказала, що динамічні процеси, 

що відбуваються  в 

інформаційному суспільстві, 

зміни у структурі та стратегії 

національної освіти, задекларовані в концепції «Нова українська школа», 

законодавчих та нормативних документах з питань освіти, мовної зокрема, 

інтеграція України в міжнародний 

простір зумовлюють активізацію 

пошуків науковців і освітян-

практиків продуктивних методик 

та навчальних технологій, 

спрямованих на формування 

мобільної особистості, здатної критично опрацьовувати інформаційні потоки, 

адаптуватися в сучасному соціумі й навчатися впродовж життя. Однією з таких 

методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, аналiзувати її, 

систематизувати і розв’язувати поставленi завдання є методика веб-квестiв. Ірина 



Олексіївна розкрила види, особливості викоритсання вебквестів та 

продемонструвала власні напрацювання. 

Учасники творчої 

лабораторії обговорили 

особливості застосування 

вебкестів на різних 

навчальних дисциплінах; 

інструментарієм 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


