
9 березня 2017 року відбулося засідання творчої групи «Робочий зошит з 

друкованою основою як складова навчально-дидактичного комплексу». На 

засіданні розглядались такі питання: 

 Дидактичні принципи конструювання робочих зошитів. 

 Особливості та переваги поліфункціонального робочого зошита. 

 Характеристика конструювання робочого зошита для лабораторних та 

практичних занять.  

Викладач педагогіки Дмитренко Н.І., 

висвітлюючи питання, вказала, що при 

конструюванні робочих зошитів для дисциплін 

професійно-теоретичної підготовки необхідно 

враховувати як загальнодидактичні принципи 

навчання, характерні для підготовки будь-якого 

навчального матеріалу (науковість, наочність, доступність, системність, цілісність), 

так і спеціальні принципи, що враховують специфіку 

робочого зошита (повнота, дискретність, 

алгоритмізація, конвертованість, послідовність, цільова 

достатність, мінімізація, естетичність та комфортність). 

Представник ЦК викладачів фізичної культури та 

фізичного виховання з методикою викладання Жигадло 

О.М. підтримав думку щодо важливості комплексного 

застосування дидактичних принципів конструювання робочих зошитів, 

продемонструвавши зошит з фахової дисципліни "Гімнастика з методикою 

викладання". Олег  Миколайович розкрив 

переваги щодо організації навчальної діяльності з 

використанням зошита з друкованою основою. 

Абрагам В.І., викладач педагогіки, 

проаналізувала особливості поліфункціонального 

робочого зошита та продемонструвала його 

переваги серед інших за рахунок комплексності 

та комплектності. Єдина логіка подання навчальної інформації, формування 



операційної діяльності студентів за оптимальними алгоритмами в процесі вивчення 

всього предмета/дисципліни формують специфічні методи навчальної роботи, які 

базуються на використанні робочого зошита. Поліфункціональний робочий зошит 

може бути сконструйований за логікою вивчення теми (первинне усвідомлення 

навчальної інформації, засвоєння знань та умінь послідовно на репродуктивному та 

евристичному рівнях). 

Практичне використання такого зошита продемонструвала Кубіцька О.А., 

викладач іноземної мови. Олена Анатоліївна наголосила, що робота в такому 

зошиті привчає студентів до систематичності, 

відповідальності, виробляє  алгоритм підготовки до 

навчального заняття, організації самостійної роботи. 

Марченко Т.В., представник ЦК викладачів 

психолого-педагогічних дисциплін, розповіла про 

особливості використання робочих зошитів під час 

проведення практичних і лабораторних робіт. Зокрема, що однією з істотних 

особливостей сучасного робочого зошита є те, що він використовується для 

створення орієнтовної основи дій студентів при виконанні завдань. Тому практичні 

завдання в зошиті повинні бути розроблені таким чином, щоб студент здійснював 

поетапне виконання операцій, які приводять до 

правильного рішення. При цьому процес 

виконання завдань і результат фіксуються 

відразу в зошиті, що дозволяє викладачеві 

контролювати хід думки студента та вчасно 

виявляти прогалини в його знаннях. 

      Савіна М.В., викладач історії педагогіки, продемонструвала розроблену ІІ 

частину зошита з історії педагогіки. Мирослава Валеріївна врахувала  недоліки, які 

мали місце у І частині і розповіла про те, як їх можна вдосконалити.  

Учасники творчої групи активно ділилися думками стосовно можливостей 

практичного застосування робочих зошитів у навчальній діяльності. 

Голова предметної (циклової) 

комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін Марченко Т.В. 


