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Склад групи 

 

Керівник групи: Марченко Т.В., голова циклової комісії викладачів 

психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. 

 

Члени групи:                                                  

Абрагам В.І., викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст І 

кваліфікаційної категорії. 

Дмитренко Н.І., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-

методист. 

Левченко С.В., викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст І 

кваліфікаційної категорії. 

Савіна М.В., викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст ІІ 

кваліфікаційної категорії. 

Шень В.А. спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

 

  Проблема, над якою працює творча група: оптимізація та підвищення 

ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів на всіх етапах 

навчального процесу засобами впровадження робочих зошитів. 

Мета. Розробка та впровадження в практику навчального процесу робочих 

зошитів як засобу диференціації й індивідуалізації навчальних можливостей 

студентів. 

Актуальність використання робочого зошита полягає в оптимальному поєд

нанні  змісту  інформаційної  підготовки  студентів  з  можливістю виявити  напря

м  руху  формування  їх  розумової  діяльності.  Робочі зошити можуть  використо

вуватися  для  поточного  контролю  викладачем  знань  і умінь студентів застосов

увати знання при виконанні  навчальних  завдань.  

 

Завдання 

 розкрити завдання та функції робочих зошитів у сучасній професійній 



підготовці; 

 розглянути дидактичні принципи конструювання робочих зошитів; 

 ознайомитись із класифікацією робочих зошитів; 

 проаналізувати технологію створення зошитів з друкованою основою; 

 

Очікувані результати роботи: 

 Активізація творчої активності педагогічних кадрів та їх фахової 

майстерності; 

 ознайомлення педагогічних працівників з теоретичними положеннями 

щодо призначення, функцій, дидактичних принципів конструювання, 

структури робочих зошитів різних видів; 

 створення простору для творчої самореалізацїї учасників навчально-

виховного процесу; 

 впровадження, робочих зошитів у практику навчально-виховного процесу 

як складової навчально-методичного комплексу. 

 

Тематика засідань творчої групи  

І засідання 

Листопад 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Відповідальний за 

проведення 

1 Ретроспективний огляд використання 

робочих зошитів у навчальному 

процесі 

. 

2 Завдання та функції робочих зошитів у 

сучасній професійній підготовці 
 

3  Визначення та класифікація робочих 

зошитів 

 



ІІ засідання 

Січень 

 

ІІІ засідання 

Квітень 

 

Практична складова 

1. Опрацювати методичну літературу: 

1.Лікарчук А.М. Технологія створення та використання зошитів з 

друкованою 

основою (на матеріалі хімії): Автореф. дис. канд. педаг. наук: 13.00.02 / А.М. 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Відповідальний за 

проведення 

1 Дидактичні принципи конструювання 

робочих зошитів 

 

 

2 Особливості та переваги 

поліфункціонального робочого зошита 

 

.В. 

 

3 Характеристика конструювання робочого 

зошита для лабораторних та практичних 

занять 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Відповідальний за 

проведення 

1 Особливості побудови робочого зошита для 

лекційних занять 

 

 

2 Робочий зошит для контрольних і творчих 

робіт 

 

 

3 Робочий зошит для самостійної роботи 

студентів 

 

 

4 Приклади конструювання робочих зошитів 
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ІІІ. Розробити: 



 методичні рекомендації викладачам щодо конструювання робочих 

зошитів. 

ІV. Забезпечити: 

 умови та надати методичну допомогу викладачам у розробці та 

використанні робочих зошитів різних видів у навчальному процесі. 

ІІІ. Провести: 

 виставку робочих зошитів, розроблених учасниками творчої групи. 

 

 

  

 

 


