
           Особистісно зорієнтоване навчання 

надає кожному учневі, опираючись на його 

здібності, нахили, інтереси, особистісні 

цінності та суб’єктний досвід, можливість 

реалізувати себе в пізнавальній та інших 

видах діяльності… 

                                       С.Подмазін  

 
За умови відсутності необхідної кількості підручників та посібників 

робочий зошит надає змогу студентам використати поданий матеріал із 

найбільшою долею ефективності, доцільно опрацювати його, набути знань, 

умінь та навичок у виконанні нестандартних завдань, психолого-

педагогічних ситуацій, задач. Окрім цього, подані у зошиті завдання можуть 

бути виконані студентами в ході самого заняття, обговорені ними спільно, 

розв’язані як психолого-педагогічні проблеми. 

05.06.2018 відбулося заключне засідання творчої групи «Робочий зошит з 

друкованою основою як складова навчально-дидактичного комплексу». На 

засіданні розглядалися такі 

питання:   

 Складові технології 

створення робочих зошитів 

(Войналович О.В.) 

 Робочий зошит для 

самостійної роботи студентів 

(Старинець Г.В.) 

 Характеристика 

конструювання робочого зошита для лабораторних та практичних занять 

(Левченко С.В.) 

Учасники творчої лабораторії презентували свої творчі доробки, які були 

створені в цьому навчальному році. Викладачі апробували власні робочі 

зошити та поділились з колегами особливостями їх застосування в освітній 

діяльності.  



Отож, конструювання робочого зошиту повинно бути спрямовано на 

«співавторство» і «співтворчість». Робочий зошит містить особливу 

мотивацію навчання, тому що звернений до кожного студента й дозволяє 

йому бути рівним суб'єктом, як комунікативного простору заняття, так і 

навчального процесу. 

Методичні комплекси з дисциплін та предметів поповнилися  в цьому 

навчальному році такими робочими зошитами, які розробили викладачі 

коледжу.  

 

№ 

з/п 

ПІБ Назва зошита 

1.  Антонюк Н.А. Зошит для контрольних робіт з української мови 

(5-9 класи) 

2.  Беседовська І.А. Педагогічна термінологія (словник-довідник) 

3.  Войналович О.В. Баскетбол з методикою викладання. 

4.  Долінська З.І. Тестові завдання із всесвітньої історії для 

студентів І курсу 

Словник термінів із всесвітньої історії 

5.  Кочина Н.М. Анатомія, фізіологія та гігієна дітей шкільного віку 

(методичні рекомендації та завдання самостійної 

роботи) 

6.  Самойленко О.А. Документально-методичний комплекс «Робота над 

першоджерелами при вивченні дисципліни 

«Основи філософських знань»». 

7.  Старинець Г.В. Завдання для контролю і перевірки знань з 

предмета «Українська література» (І частина) 

8.  Тихоліз Б.М. Навчання гри на музичних інструментах (баян) 

Навчально-методичний репертуарний збірник 

музичних творів для студентів 

9.  Шень В.А. Психологія (загальна) 

 

 


