
Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити 

те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш. 

                                Василь Ключевський, історик 

 

19 лютого 2018 року було проведене чергове засідання «Школи 

професійного росту молодого викладача». 

Керівник Школи Тихоліз В.О. 

ознайомила присутніх із системою 

освіти Фінляндії, яка, за низкою 

міжнародних досліджень, має перше 

місце за показником рівня знань, 

кількістю дітей, які люблять читати, 

друге місце – у сфері природничих 

наук, п’яте – в галузі математики.  

   Особливу увагу викладач звернула на принцип рівності у фінських 

школах: рівність шкіл, що проявляється в однаковому забезпеченні усіх шкіл 

країни обладнанням, однаковою системою освіти 

та пропорційним фінансуванням. Діє лише 10 

приватних шкіл, але умови навчання в них 

відрізняються від державних лише 

використанням різних методик викладання; 

рівність навчальних дисциплін; рівність батьків; 

рівність учнів; рівність вчителів; рівність 

дорослих і дітей. 

Основна роль школи – навчити дитину 

самостійності, головне правило викладання – 

практичність. 

З питанням «Організація і проведення бінарних занять» виступила 

викладач корекційної педагогіки Круківська І.В., яка розкрила сутність 

бінарних занять, методику їх проведення.  

 Зокрема вказала, що бінарні заняття проходять за участю двох 

викладачів або одного, який викладає кілька дисциплін, завдяки чому 

створюється багатогранний зв'язок між окремими дисциплінами навчального 



процесу. У процесі обговорення було визначено переваги бінарних занять 

перед традиційними: 

- Професійні знання майбутніх 

фахівців формуються в комплексі, тоді як 

розрізнене вивчення дисциплін не дає 

уявлення про цілісне явище, дроблячи 

його на розрізнені фрагменти. 

- Форма проведення бінарного 

заняття захоплююча і нестандартна. 

Використання різних видів діяльності на 

занятті дає можливість студентам 

підтримувати увагу на високому рівні. 

- Бінарні заняття підвищують потенціал 

студентів, ведуть до осмислення і знаходження 

причинно-наслідкових зв’язків, до розвитку 

логіки, мислення, комунікативних здібностей. 

- Бінарні заняття дають можливість 

самореалізуватися у творчому процесі як 

викладачу так і студенту, сприяють формуванню професійних компетенцій 

студентів. 

Досвідом використання студентських проектів як засобу підвищення їх 

активності на заняттях поділилася 

викладач біології Кравченко О.А.  

Викладач показала конкретні 

приклади проектів, над якими 

працювали  студенти першого курсу. 

Працюючи над загальною темою 

«Охорона довкілля» студенти не лише 

висвітлили проблеми із забрудненням 

довкілля, а і показали цікаві способи для виправлення ситуації. 


