
Мистецтво навчання не в умінні 

повідомляти,  

а в умінні збуджувати, будити, 

оживляти  

                                        А.Дистерверг 

 

 

16 листопада 2016 року 

відбулося перше засідання творчої 

групи ««Робочий зошит з друкованою 

основою як складова навчально-

дидактичного комплексу».  

Проблема, над якою працює 

творча група: оптимізація та 

підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів на всіх 

етапах навчального процесу засобами впровадження робочих зошитів.  

План роботи засідання: 

 Ретроспективний огляд використання робочих зошитів у навчальному 

процесі (Левченко С.В.) 

 Робочий зошит як методичний інструмент навчання на заняттях 

(Беседовська І.В.) 

 Завдання та функції робочих зошитів у сучасній професійній підготовці 

(Савіна М.В.) 

Левченко С.В. повідомила, що ідея 

застосування робочих зошитів не є 

новою в методиці навчання. Їх 

періодично розробляли з окремих 

навчальних предметів, епізодично 

використовували на заняттях у 

загальноосвітній та професійній 

школах.  

          Перші спроби впровадження робочих зошитів слід віднести до двадцятих 

років минулого сторіччя. У той час ці оригінальні засоби навчання 

призначалися для розвитку інтересу, зацікавленості навчальним предметом та 

використовувалися для організації самостійної навчальної діяльності учнів. 



          Наступний етап використання робочих зошитів у методиці навчання 

припадає на кінець 60-х – початок 70-х рр. ХХ ст. В основу їх розробки були 

покладені досягнення психології та дидактики з питань формування знань і 

умінь учнів.  

          Робота зі створення робочих зошитів активізувалася у 90-ті роки 

минулого сторіччя. На відміну від попередніх нове покоління робочих зошитів 

виступає як засіб навчання, що сприяє оволодінню способами самостійного 

набуття, активного засвоєння та 

застосування знань. 

Беседовська І.В. наголосила, 

що робочі зошити з друкованою 

основою зможуть стати сучасним і 

перспективним засобом навчання, 

якщо будуть містити різнопланові 

та різнорівневі завдання для безпосереднього виконання їх з метою поліпшення 

засвоєння, повторення, узагальнення, систематизації та перевірки знань. Від 

підручників робочі зошити відрізняються відсутністю великого текстового 

навчального матеріалу; наявністю значної кількості різноманітних завдань, що 

стимулюють пізнавальну діяльність; системою орієнтирів, що дають змогу 

сконцентрувати увагу на сутності навчального матеріалу; за дидактичними 

функціями робочі зошити 

відрізняються від інших засобів 

навчання переважанням функцій 

закріплення та самоконтролю й 

самоосвіти.  

Технологія створення 

зошитів із друкованою основою 

повинна базуватися на врахуванні характеру пошукової діяльності, системі 

пізнавальних завдань, реалізації принципу укрупнення дидактичних одиниць 

(лекційно-семінарська система навчання). Ірина Василівна продемонструвала 

розроблені нею робочі зошити з дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням» та вказала на переваги їх використання на заняттях. 



            Савіна М.В. у своєму виступі 

зазначила, що головною метою 

використання робочих зошитів у 

професійній підготовці є оптимізація 

та підвищення ефективності 

навчально-пізнавальної діяльності 

студентів на всіх етапах навчального 

процесу. Робочий зошит застосовують у ролі помічника в конспектуванні 

теоретичного матеріалу та створенні орієнтовної основи дій при виконані 

практичних завдань різного рівня, контролера засвоєння навчального 

матеріалу, організатора самостійної роботи. Робочий зошит використовують 

під час аудиторних занять, для виконання завдань для самостійного 

опрацювання, а у разі потреби – для індивідуального навчання.  

            Викладач поділилася власним досвідом використання робочих зошитів 

під час вивчення дисципліни «Історія педагогіки». 

Учасники зібрання, 

обговоривши можливості 

використання  зошитів з 

друкованою основою, дійшли 

висновку, що у робочих 

зошитах надається ретельно 

відібраний і адаптований до 

спеціальності студента матеріал. Практика застосування робочих зошитів 

показала себе з позитивного боку. Отже, робочі зошити можуть зайняти 

належне місце у системі вищої освіти і виконувати багатоаспектну роль у 

підвищенні ефективності навчання за умов їх методично грамотної побудови та 

використання.  

 

     Голова предметної (циклової) 

комісії викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін Марченко Т.В. 


