
14 червня 2017 року відбулось заключне засідання творчої групи «Робочий 

зошит з друкованою основою як складова навчально-дидактичного комплексу». На 

засіданні розглядались такі питання: 

 Особливості побудови робочого зошита для лекційних занять (Абрагам В.І) 

 Робочий зошит для контрольних і творчих робіт (Марченко Т.В.) 

 Робочий зошит для самостійної роботи студентів (Кузьменко Л.М.) 

           Абрагам В.І. розкриваючи особливості  

робочого зошита для лекційних занять, 

визначила завдання та структуру його 

побудови. Валентина Іванівна зазначила що 

використання робочих зошитів на лекціях 

сприяє закріпленню нових знань, розвиває 

творче мислення, активізує роботу студентів на 

лекційних заняттях, підводить їх до критичного 

аналізу одержаної інформації. 

           Марченко Т.В. ознайомила учасників 

творчої групи з особливостями конструювання 

робочого зошита для контрольних і творчих робіт.  Викладач зазначила, що 

застосування такого робочого зошита надає педагогу можливість відслідковувати 

динаміку засвоєння навчального матеріалу окремим студентом та навчальною 

групою. До робочого зошиту для контрольних робіт доцільно включити критерії 

оцінювання навчальних досягнень студентів, теми самостійних творчих робіт та 

рекомендації з організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності, що 

супроводжуються списком джерел інформації, у тому числі електронних та 

мережевих. Такий зошит може стати своєрідним гідом для створення портфоліо 

робіт студентів. 

Кузьменко Л.М. наголосила, що у процесі підготовки сучасних фахівців 

необхідно формувати потребу, вміння та навички самостійної роботи. В якості 

засобу, що забезпечує організацію самостійної навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, надання їй змістовного забезпечення та методичної підтримки, 

розглядається робочий зошит. Мета 

використання робочих зошитів для самостійної 

роботи – надати студенту можливість в 

індивідуальному темпі засвоїти зміст навчальної 

інформації, сформувати практичні вміння при 

виконанні завдань і вирішенні задач та провести 

самоконтроль. 

 Учасники творчої групи продемонстрували 

розроблені ними робочі зошити та поділились 

власним досвідом щодо призначення, функцій, 

дидактичних принципів конструювання, структури робочих зошитів різних видів і 

особливостей їх використання на заняттях. 

     Голова предметної (циклової) 

комісії викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін Марченко  
           



               РОБОЧІ ЗОШИТИ, РОЗРОБЛЕНІ ВИКЛАДАЧАМИ КОЛЕДЖУ 

№з/п ПІБ Назва зошита 

1.  Куц О.К. Робочий зошит з дисципліни "Практична граматика німецької мови", 

для студентів IV курсу. 

2.  Волотівська І.І. Робочий зошит з англійської мови для студентів ІІІ курсу:  

1. Україна – моя Батьківщина (V семестр) 
2. Професійна підготовка (V семестр) 

3. Великобританія" ( V семестр) 

4.  Микитенко І.Д. Робочий зошит з англійської мови для II курсу:  

1. Education and School Life  (ІІІ семестр) 
2. Science and Technology  (ІV семестр) 

       3.. Career Prospects  (ІV семестр) 

5.  Васильчук Н.В. Робочий зошит з англійської мови для студентів IV курсу: 

1. Сполучені Штати Америки. Канада  (VІІ семестр) 
2. Австралія. Нова Зеландія  (VІІ семестр) 

1. Покупки  (VІІІ семестр). 

2. Медицина. Здоров'я  (VІІІ семестр) 

3. Подорож  (VІІІ семестр) 

4. Збірник малих фольклорних форм для уроку англійської мови 

6.  Кубіцька О.А. Робочий зошит з англійської мови для І  курсу: 

1. Introductory Course. My Family and Friends  (І семестр).  
2. Leisure and Sport  (І семестр).  

      3.   Food and Meals  (ІІ семестр). 

      4.   Nature and Weather Painting  (ІІ семестр) 

7. Беседовська І.В. Робочий зошит з української мови за професійним спрямуванням (для 

спеціальності 5.01010201 Початкова освіта) у 3-х частинах, 5.01010301 

Технологічна освіта у 4-х частинах 

8. Савіна М.В. Робочий зошит із навчальної дисципліни «Історія педагогіки» у 2-х 

частинах 

9. Марченко Т.В. Робочий зошит для практичних і лабораторних робіт з дисципліни 

«Методика навчання предмета «Я у світі» 

10. Левченко С.В. Робочий зошит для семінарсько-практичних робіт з дисципліни              

«Вступ до спеціальності (Технології)»  

11. Тунік Н.Ц. Робочий зошит із дисципліни «Лека атлетика з методикою 

викладання»спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 

12. Кузьменко Л.М. Робочий зошит із дисципліни «Історія України ХХ-ХХІ ст" 

13.  Шень В.А. Робочий зошит із дисципліни «Психологія (Загальна психологія)»  

14. Яценко В.К. Робочий зошит із дисципліни "Математика" ( Тема "Елементи теорії й 

ймовірності та математичної статистики" 

 


