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Передмова 
 
В умовах нинішнього державного устрою України пошук нових форм реалізації 
загальноосвітньої та професійної підготовки пов’язано зі зміною стереотипів і застарілих 
поглядів на професію. Останнім часом справедливо вказують на те, що підвищилися 
вимоги до обсягу та рівня знань кваліфікованого робітника. 
У цьому посібнику автори розглядають сучасні методи викладання в умовах глибоких 
широкомасштабних змін, що відбуваються в окремих країнах і в світі в цілому, які суттєво 
впливають на економіку та умови праці людей. Ті, хто, як і раніше, чекають, що їм 
запропонують роботу, не завжди її одержують. Вийти з цієї ситуації можна, якщо знати, як 
стати підприємливішим, як уміти вчитися, розвиватися і адаптуватися до умов у 
конкурентному світі. 
Традиційні стилі і методи викладання вже застаріли і не дають змоги молоді розвивати свої 
здібності. Вирішення цієї проблеми полягає в тому, що викладачі повинні вміти добирати і 
застосовувати такі стилі і методи викладання, які сприятимуть засвоєнню традиційних 
академічних знань та розвитку загальної здатності до творчого мислення і активної 
поведінки. 
Отже сучасний навчальний процес повинен здійснюватися з урахуванням такого 
визначення: Навчання відбувається тоді, коли людина змінює своє ставлення або поведінку 
з користю для себе і в кращий бік так, щоб воно відповідало тим фактам чи змінам, які є в її 
світі або в стосунках з іншими людьми. 
Результатом забезпечення реалізації цих вимог є зміна загальної структури професійного 
навчання, оновлення навчальних програм, адаптування їх до нинішніх умов та 
використання сучасних методів навчання. 
Оскільки методи навчання молодого і працездатного населення повинні максимально 
сприяти виконанню поставлених цілей, то реалізація цього завдання більшою мірою 
залежить від педагогічних кадрів, їхньої майстерності та професіоналізму. 
Саме з метою поширення інформації про інноваційні технології і нові принципи, методики 
навчання в нинішніх умовах і готувався цей посібник. Вважаємо, що викладачам буде 
цікаво ознайомитися з його змістом. Проте матеріал посібника не дає остаточної відповіді 
на потреби педагогів професійної школи.  
Сподіваємося, що, використовуючи матеріал посібника в процесі навчання, запропоновані 
методики вдосконалюватимуться з метою досягнення поставлених завдань відповідно до 
потреб навчання. 
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ВСТУП 
 

Навіщо потрібен посібник із сучасної педагогіки? 
 

За останні роки Україна зазнала багато змін. Деякі з них пов’язані з розвитком політичного 
сектора та пристосуванням до нових вимог, економічно зорієнтованих на ринок. Інші 
відбуваються через загальний вплив глобалізації і вимог, що йдуть від суспільства, де 
знання стають все більш важливою складовою розвитку. Проте самі знання також 
змінюються, оскільки інформаційний простір та необхідність зміни і прогресу вимагають 
всезростаючого розвитку нових знань. 
Ці зміни також дуже впливають на економіку, ринок і мало-помалу система освіти змушена 
адаптуватися до нових вимог і нових завдань. У галузі професійно-технічної освіти під цим 
розуміють нові зв’язки між професійно-технічними і вищими навчальними закладами, а це 
означає нові завдання, які стоять перед професійно-технічною освітою у співробітництві із 
суспільством і ринком праці, ніскільки не применшують нових підходів до навчання.  
Оскільки самих знань не вистачить на все трудове життя, роль викладачів змінюватиметься. 
Навички і знання, здобуті в школі, – не найважливіше питання. Набагато важливіше для 
учнів та студентів знати, як навчатися самостійно. Знання повинні вдосконалюватися 
постійно, і педагогічні, і психологічні навички викладачів стають дедалі важливішими як 
основний засіб для удосконалення навчального процесу та підвищення компетенції учнів та 
студентів у співробітництві, координації і командній роботі. Коли суспільство 
трансформується в сучасне і більш орієнтоване на ринкову економіку, система професійно-
технічної освіти повинна запропонувати таку освіту і навчання, які відповідатимуть новій 
ситуації. Під час навчання молоді і дорослих для роботи в нових умовах наш підхід до 
освіти повинен максимально сприяти меті навчання. Тому і виникла необхідність у 
вивченні сучасної методики викладання і у створенні нового посібника. 
 

Як створювався посібник 
 

Проект «Реформування ПТО в Україні», що фінансується паралельно декількома донорами, 
координується спільно Міністерством освіти і науки України, Українським аналітичним 
центром професійної освіти «Національна обсерваторія» і Європейським Фондом Освіти. У 
проекті для реалізації пілотних проектів було відібрано три сектори – сільське 
господарство, туризм і міжнародні транспортні перевезення, які підтримуються Австрією, 
Францією, Італією та Міжнародною Організацію Праці. 
Влітку 2001 р. та 2002 р. були проведені два короткотермінових курси навчання для 
викладачів із восьми професійно-технічних навчальних закладів України. Використаний 
навчальний матеріал було розроблено для подібної діяльності в Киргизстані. Проведений 
курс навчання показав, що матеріал (сучасна версія) становить інтерес і для українських 
педагогів, які працюють у системі професійно-технічної освіти. 
Цю пропозицію було подано Міністерству закордонних справ Данії, яке погодилося 
підтримати оновлення змісту посібника і адаптувати його до українського контексту1.  
Завдання оновлення посібника було доручено компанії EU-net (Данія), яка спільно з 
Українським аналітичним центром професійної освіти «Національна обсерваторія» 
запропонували групі педагогів – учасників курсів навчання викладачів – розробити 
приклади і вправи для різних розділів посібника. 
                                                        
1 Визначальною вимогою було зберегти обсяг у 100 сторінок, оновити зміст посібника, не 
переписуючи його, і розробити приклади та вправи, які включають український контекст. 
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Як користуватися посібником 
Вивчаючи посібник, ви ознайомитеся із системним підходом до навчання, який буде 
корисний вам як викладачу. Використовувати цей посібник треба як джерело для 
ознайомлення із сучасними підходами до навчання і особливо до розвитку власних 
підходів, які будуть доказом вашого успіху.  
Зміст посібника наголошує на практичному застосуванні теоретичного матеріалу, підходів, 
концепцій та інструментів, а не на обговоренні теорії. Отже, посібник не подає теоретичний 
матеріал, а висвітлює підходи та методики, які можуть працювати. Більше року визначалася 
необхідність навчання за цим посібником, розроблялися, впроваджувалися і оцінювалися 
короткі курси навчання в рамках різних предметів з учнями зі всього світу. Саме цей 
багатий досвід практичного навчання подається та обговорюється в посібнику. 
Як зазначалося, професійно-технічні навчальні заклади України все більше потребують 
розробки і впровадження навчання для вдосконалення знань працюючих. Тому посібник 
спрямований на діяльність коротких курсів навчання для дорослих. Проте різні теми та 
методи можна використовувати для програм первинної професійно-технічної освіти. 
У посібнику використано терміни: учень, слухач і студент (учень – означає будь-кого, хто 
відвідує заняття в навчальному закладі системи професійно-технічної освіти України). 
Посібник не претендує на вичерпні дані про предмет системного підходу до навчання. Тут 
подано тільки основні аспекти предмета.  
Кожний професійно-технічний навчальний заклад України отримає посібник і його 
електронну версію. Сподіваємося, що навчальний заклад надрукує потрібну кількість копій 
для своїх педагогів та керівництва. 
Крім того, залежно від вашого власного підходу чи підходу вашого навчального закладу ви 
можете змінити посібник так, щоб у ньому використовувався ваш досвід, розуміння і підхід 
до тем і контексту. 
 

Самостійне відкрите навчання – метод посібника 
Самостійне навчання означає, що текстовий матеріал вивчається самостійно, а відкрите 
вказує на те, що предмет вивчення відкритий для кожного, хто хоче взяти участь у процесі 
навчання, використовуючи матеріал. Розглянемо цей підхід детальніше. 
 
 
 
 
Самостійне відкрите навчання має свої переваги і недоліки. Перевага полягає в тому, що ви 
можете вивчати матеріал тоді, коли у вас є час, і робити це в ритмі, який вам підходить. З 
другого боку, самостійне навчання може бути досить нудним, і це ускладнить ваші 
досягнення. 
Метод самостійного відкритого навчання повинен містити такі види робіт, за допомогою 
яких учень може встановити, яких він досяг результатів. Коли обмірковуєте відповідь на 
питання, щоб сформулювати його, ви переходите від читання до осмислення і узагальнення 
матеріалу, спираючись при цьому на тільки що прочитане, вашу власну думку, досвід тощо. 
Ви розглядаєте питання у більш широкому контексті, що дає змогу глибше зрозуміти 
проблему. Ви можете прийняти рішення, перечитати дещо знову, тобто, провівши 
самооцінку, вважати за доцільне повторити якийсь матеріал. Прочитавши потрібний уривок 
і одержавши відповідь на поставлене запитання, ви готові йти далі. 

 
Текст 

Ваші розміркову-
вання і  

пояснення 
 

 

Вищий рівень 
розуміння 
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Самооцінка під час виконання завдання та обговорення з колегами – це прийом, який дає 
змогу визначити причини вашого вибору, і те, як цінності й звички впливають на практичне 
навчання. 
Слід підкреслити, що навіть індивідуальний метод, де кожний викладач використовує 
посібник з метою персонального вдосконалення стилю викладання, може в подальшому 
посилити спільну ініціативу учителів, які вирішили самовдосконалюватися, 
використовуючи посібник у командній роботі. 
Якщо у вашому навчальному закладі є методист, можна доручити йому організовувати 
навчальні групи для обговорення тексту посібника. Обговорення допоможуть розвинути 
метод самостійного відкритого навчання і сприятимуть його ефективнішому застосуванню.  
У всіх розділах посібника наводяться приклади і завдання, в яких відображається 
практичний досвід, звички, принципи та ідеї досвіду викладача. Важливо те, що ви 
розглядаєте себе як учня, використовуючи посібник з метою глибшого осмислення процесів 
навчання, і в той же час працюєте вчителем у навчальному закладі . Найкращі приклади 
того, як треба здійснювати навчання та освіту, ви берете із щоденної викладацької роботи, 
де нові теорії та ідеї, наприклад, з цього посібника, дають змогу для осмислення і 
подальшого розвитку. 
Сподіваємося, що посібник допоможе розробити ваш власний підхід до навчання. 
  
Огляд змісту розділів 
 
Розділ 1 
У розділі детально розглядається системний підхід до навчання, а також основну увагу 
приділено визначенню і аналізу потреб у навчанні. Знання з цього питання необхідні для 
розробки будь-якого навчального процесу, особливо в галузі професійно-технічної освіти. 
Вивчивши цей розділ, ви зможете: 

• визначати і характеризувати стадії системного підходу до навчання; 
• чітко виявляти різні етапи процесу визначення потреб у навчанні та їх аналізу; 
• практично здійснювати визначення і аналіз потреб у навчанні. 

 
Розділ 2 
У розділі розглядаються способи навчання та їх роль для розробки навчальних програм чи 
курсів. Курс розбиваємо на складові елементи і показуємо, як на їхній основі можна скласти 
програму курсу. 
Вивчивши цей розділ, ви зможете: 

• описати чотири способи засвоєння матеріалу; 
• описати цикл вивчення Колба і розрізнити чотири стилі засвоєння матеріалу; 
• визначати мету вивчення з точки зору знань, навичок та умінь; 
• розбивати навчальний курс на операційні елементи; 
• складати плани курсів. 

  
Розділ 3 
Розглядаються методи викладання і способи подачі матеріалу, які мають вирішальний 
вплив на навчальний процес. Вибір методів повинен відповідати меті навчання і 
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підкріплюватися цікавою та кваліфікованою подачею матеріалу. 
Вивчивши цей розділ, ви зможете: 

• охарактеризувати важливість поданих у посібнику методів викладання; 
• визначати активні методи викладання; 
• планувати і проводити заняття, застосовуючи викладену в посібнику методику; 
• визначати роль викладача у навчальному процесі. 

  
Розділ 4 
В останньому розділі розглядаються методи оцінки результатів навчання. Оцінку слід 
розглядати не тільки як спосіб перевірки розуміння учнями того, чого їх навчили, а і як 
цінну систему зворотного зв’язку, тобто відгук чи реакцію учнів на процес навчання, 
внаслідок чого викладач зможе визначити, яку він подав допомогу слухачеві в процесі 
навчання. 
Вивчивши цей розділ, ви зможете: 

• формулювати принципи оцінювання результатів викладання і самого навчального 
процесу; 

• пояснити відмінності між стверджуванням та оцінюванням; 
• пояснити чотири рівні оцінювання; 
• описати практичні шляхи оцінювання навчання. 
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Система професійно-технічної освіти та навчання має бути спрямована на створення 
кращих умов для учнів з метою їх працевлаштування. Щоб бути в курсі необхідних 
компетенцій, які вимагає ринок праці, треба вміти визначати й аналізувати потреби у 
навчанні і впроваджувати їх у процесі навчанні. Тому потрібен системний підхід до 
навчання, який може пов’язати головні його елементи. 
Спочатку розглянемо основи системного підходу до навчання, а потім зосередимося на 
визначенні та аналізі потреб у навчанні. 
 

Навчальний цикл 
Навчальний цикл (рис. 1.1) допоможе повністю структурувати нашу роботу від розуміння й 
визначення потреби у навчанні до його оцінювання. Пов’язуючи чотири стадії циклу, 
системним способом можемо наблизити навчання, що збільшить відповідність і вплив 
навчання. Перш ніж розглянути, як провести аналіз потреб у навчанні, коротко розповімо 
про навчальний цикл. 
Основою будь-якого якісного навчання є глибоке розуміння потреб учнів, які будуть 
реалізовані в процесі навчання. Почнемо з роботи над аналізом потреб у навчанні, що 
означає виконання роботи щодо визначення можливих розривів у виконанні 2. 
Розрив у виконанні існує, якщо є відмінність між наявним виконанням роботи і тим, що 
очікуємо.  
Спочатку ми тільки помічаємо розрив у виконанні, але не можемо сказати, чому він існує. 
У роботодавців розрив у виконанні виникає через відсутність професійних навичок, 
неякісну сировину, погано розроблену технічну інструкцію, перебої в поставках 
електроенергії тощо. На одержаний результат і процес роботи може впливати цілий ряд 
чинників. Тому аналіз потреб у навчанні необхідний для того, щоб установити, чи можна 
допомогти заповнити цей розрив у навчанні і як саме. 
                                                        
2 Від англ. performance gar – розрив у виконанні. Під терміном «розрив» розуміється відмінність у 
величині чи рівні розвитку, що розглядається як нестача або відставання (прим. перекл.). 

 
1 
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Рис. 1.1. Навчальний цикл 
 

Зрозуміло, що не всі причини розриву у виконанні можуть поліпшуватися в процесі 
навчання. Щоденна поломка машини впливає на виконання роботи, отже додаткове 
навчання не зможе подолати проблеми з недосконалим обладнанням. Як зазначалося, різні 
причини можуть впливати на розрив у виконанні. Це значить, що розрив у виконанні часто 
не може пов’язуватися з одним єдиним чинником. Безліч чинників, які, мабуть, є 
технічними причинами розриву (погані машини, перебої з живленням, неякісна сировина, 
низький рівень технологій тощо), погана організація і (або) керування роботою і потребами 
у навчанні. 
Якщо ізолювати причини навчання, які потім стануть потребами у навчанні, можна 
спроектувати необхідний курс навчання і провести його, використовуючи методи цільового 
навчання. Оцінка повинна визначити, чи справді курс відповідає певним потребам у 
навчанні. Вона дає змогу дізнатися про ставлення учнів до прослуханого курсу і виявити ті 
стадії навчального циклу, які потребують коригування стосовно аналізу потреб у навчанні, 
планування програм навчання і процесу навчання. 
  
Приклад 
Як ілюстрацію до поняття навчального циклу наведемо приклад. Колишнє державне 
підприємство – Вінницький комбайновий завод – випускав два типи 
сільськогосподарського обладнання до тракторів і комбайнів, а також мале обладнання 
для потреб сільського господарства. На заводі працювало 2678 осіб, з них – 27 зварників. 
У процесі приватизації завод поділили на два приватних підприємства. По один бік 
залізниці, яка ділила Вінницький комбайновий завод, була утворена компанія сільськогос-
подарського обладнання, а по другий – тракторний завод, який спеціалізувався на 
випуску тракторів зі старою назвою. 
Вінницький комбайновий завод (ВКЗ) щойно підписав велике замовлення про випуск про-
тягом 10 місяців 45 комбайнів для Казахстану. До поділу на два заводи виконання 
такого замовлення тривало б 12 місяців. 
Проте директор ВКЗ пояснив усім працівникам, що для того, щоб вижити в умовах 
ринку, компанія повинна працювати згідно з вимогами часу. 
За останні 14 місяців було виявлено потребу у зміні в структурі організації 
підприємства (визначено розрив), що призвело до формулювання нової політики 
компанії. Програма передбачала структурну перебудову, введення абсолютно нових 

Визначення і 
аналіз потреб 
у навчанні 

Процес  
навчання 

Планування 
програм  
навчання 
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методів і порядку в організації праці, тобто нові стандарти виконання замовлень. 
Обов’язки кожного працівника розширювалися: замість однієї операції працівники 
повинні були вміти виконувати декілька, виявляти гнучкість, ініціативу та 
відповідальність. Аналіз перспектив розвитку підприємства, в тому числі і аналіз 
потреб у навчанні, тільки що закінчився. Його результати показали, що у зварників 
спостерігався розрив у виконанні. Їхня професійна підготовка за старими мірками була 
непоганою, але вони вміли виконувати тільки обмежену кількість операцій і завжди 
згідно з наказами вищого керівництва. У результаті вивчення основних принципів 
економіки бізнесу в умовах ринку було встановлено, що зварники не розуміли свою нову 
роль на приватному виробництві, були нездатні самостійно організовувати свою 
роботу і мали професійні навички тільки в галузі зварювання. Якщо ж вони не зможуть 
виконувати інші операції, виробництво буде дуже дорогим. 
Вивчаючи розрив у виконанні, можемо встановити, чи справді навчання може 
мінімізувати його. Треба також знати, якого навчання потребують зварники, щоб 
краще працювати в новій ситуації. 
Спираючись на таку інформацію, попросили місцеве училище розробити курс навчання і 
запропонувати план його впровадження. Директор був дуже зацікавлений в 
ефективному результаті навчання. Завод збирався витратити досить значну суму 
грошей на навчання, і вони хотіли знати, чи справді навчання відповідало витратам. 
Отже завод був дуже зацікавлений в оцінці навчання. Тому попросили училище 
розробити систему оцінки, яка б могла виміряти вплив навчання. 

 

Далі детально розглянемо згадані в прикладі аспекти: визначення і аналіз потреб у навчанні, 
планування програм курсів, процес навчання і систему оцінювання досягнутих результатів. 
 

Визначення і аналіз потреб у навчанні2 
Як зазначалося, визначення потреб у навчанні – важливий крок у розробці підходів до  
навчання. Потреби у навчанні і аналіз потреб у навчанні – найважливіші питання в цьому 
обговоренні. Розглянемо їх детальніше. 
 

• Потреби у навчанні існують тоді, коли є можливість через навчання підвищити  
рівень виконання роботи того чи іншого працівника. 

 

• Визначення і аналіз потреб у навчанні – це процес, за допомогою якого можна вия-
вити виконавський розрив, визначити курс і встановити можливість їх задоволення. 

 

Метою аналізу потреб у навчанні є: встановити фактичний та існуючий рівень виконання і 
визначити, чи справді виконання відповідає потрібному рівню. Якщо можна визначити 
розрив у виконанні, то треба проаналізувати: чи можна його усунути або за допомогою 
навчання (потреб у навчанні) або іншим ненавчальним втручанням. 
Проаналізувати потреби у навчанні можна як на організаційному рівні, у значенні аналізу 
виконання організації в цілому, так і на індивідуальному, у значенні аналізу виконання 
роботодавця. Далі розглянемо індивідуальний рівень. 
У наведеному нижче прикладі, важливо побачити відмінності між фактичними потребами і 
                                                        
2 Європейський Фонд Освіти розробив «Методичні вказівки для менеджерів з оцінки потреб у нав-
чанні та розробки програм», які описують аналіз потреб у навчанні під дещо іншим кутом зору. Ви 
може знайти публікацію www.etf.eu.int або зв’язатися з інформаційним відділом Фонду. 

http://www.etf.eu.int
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потребами – бажаннями. Отже, повний аналіз потрібен з точки зору розриву у виконанні.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Визначення потреб у навчанні3 
Приклад 
Менеджер Вінницького комбайнового заводу відчував, що останні 6 місяців не все йде 
добре. Він почав аналізувати ситуацію, щоб вирішити проблему. Наводимо типове 
твердження працівників, у яких він брав інтерв’ю. 
«Щоб поліпшити виконання моєї роботи, мені точно потрібне краще обладнання», 
«Обладнання, а особливо калькулятор, яким я користуюся, дуже старий і не останньої 
моделі», «Можливо навіть комп’ютер зробить роботу легше», «Навіть коротке 
ознайомлення з новими методами складання бюджету було б зовсім непогано». 
«У мене є товариш, який працює з експортом та імпортом, і він показував мені, як 
іноземні компанії складають бюджет і як працює бухгалтерія. Це дуже відрізняється 
від того, що я вчив. Я думаю, що ми змогли б це використати». 

Такі твердження можуть бути типовими, проте, чи можемо ми з цього визначити якісь 
потреби у навчанні? Особа, у якої брали інтерв’ю, думає, що вона потребує нового 
калькулятора. Але чи насправді це необхідно? Чи справді фактична робота пов’язана з 
потребою чи це сприйнята потреба? 
Ми не знаємо цього тільки із твердження. Нам потрібно більше інформації стосовно роботи 
і завдань цієї людини, а також рівня виконання, якого слід досягти. Думаємо також, що 
ознайомлення з новим обладнанням не є потребою навчання, проте, мабуть, навчання 
потрібне, щоб мати вигоду з нового обладнання. Інтерв’юйований також висловлював 
потребу у навчанні складання бюджету. Ще раз треба дослідити, чи справді таке навчання 
доцільне, проте зрозуміло, що ця потреба і навчання можуть допомогти. Звичайно, для 
складання курсу треба мати додаткову інформацію стосовно того, які нові методи 
складання бюджету будуть доцільними. 
Крім ілюстрації того, що аналіз потреб у навчанні – це аналітичне завдання, простий 

                                                        
3 Інші визначення можна знайти у публікації «Аналіз потреб у навчанні на робочому місці», Робін 
Петерсон, Коган Пейдж, 1994, с. 14 (немає перекладу на російську/ українську мову). 
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приклад показує нам важливість уміння розрізняти, що є фактичною роботою, пов’язаною з 
потребою, і що – сприйнятою потребою. 
Вправа: 

 

Рівень визначення і аналізу потреб 
Хоча все сказане вище не прямо торкалося індивідуального рівня потреб у навчанні, це все 
можна визначити як на індивідуальному, так і на організаційному рівнях. В обох випадках 
аналіз потреб у навчанні – це систематизація аналізу того, що зроблено вчасно, порівняно з 
тим, що повинно було бути зроблено. 

Можемо провести визначення і аналіз потреб у навчанні на різних рівнях, а саме: 
• на рівні всієї організації; 
• на індивідуальному рівні. 

 

Визначення потреб у навчанні на рівні всієї організації 

Визначення потреб у навчанні на рівні організації дає змогу одержати загальну уяву про 
роботу всього підприємства (організації, установи, заводу), його окрему проблему і 
перспективу розвитку. Приділяється увага рівню загального виконання всієї організації на 
даний момент або в майбутньому. 
Представлення організації стосовно виконання, напевно, включатиме розриви у виконанні, 
які не можна вирішити за допомогою навчання – не навчальні потреби, тобто не пов’язані з 
навчанням для розриву у виконанні. Ось чому аналіз потреб у навчанні може визначати 
всебічну картину організації: як навчальні і не навчальні потреби можуть допомогти 
поліпшенню організаційного виконання. 

Аналіз можна здійснювати за чотирма основними напрямами: 
1) мета даної організації. Чи є у неї мета, стратегія і (або) політика?; 
2) знання, навички та установки. Які знання, професійні навички і установки мають 

співробітники на момент дослідження?; 
3) фактичний рівень виконання окремими співробітниками організації. Як вони виконують 
     свою роботу (рівень виконання)?; 
4) загальний рівень виконання всієї організації. Чи добре працює організація? 
 
Для проведення аналізу по кожному з напрямів слід визначити: 

• які співробітники організації можуть надати корисну інформацію; 
• якою документальною інформацією можна скористатися під час аналізу (звіти, 
бібліотека, архів); 

• які зовнішні джерела можуть мати цінну інформацію (торговельний партнер, пред-
ставники місцевої влади, інші експерти). 

Як зазначалося, треба вирішити, чи є виявлені потреби реальними, чи варто описувати їхню 
важливість і невідкладність. Увагу і ресурси слід зосередити на поданні проблем 

Навчання, яке ви проводите у своєму навчальному закладі, – це вимога чи пропозиція 
керівництва? Чому це вимога чи пропозиція керівництва? Коли ви зрозуміли, що курси, 
яких вимагає керівництво, доцільні для вашого навчального закладу? 
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виконання, які, як ми очікуємо, значно впливатимуть на цілковите виконання і тому, 
мабуть, будуть більш рентабельними. 
Методи, які можемо використати, щоб одержати таку чіткість, будуть певною мірою 
такими самими, як і на індивідуальному рівні. Розглянемо їх. 
 

Визначення потреб у навчанні на індивідуальному рівні 

Ми коротко зупинилися на чотирьох способах підходу до аналізу потреб у навчанні на рівні 
всієї організації. Тепер детально розглянемо, як потреби у навчанні можна визначити на 
індивідуальному рівні. Справа в тому, що методи, які використовуються на 
індивідуальному рівні, прийнятні також і на рівні всієї організації. Скоріше за все, 
найчастіше доведеться працювати над визначенням потреб окремих осіб, а не всієї 
організації. 

Об’єктом аналізу на індивідуальному рівні є окрема людина. Наше завдання полягає в тому, 
щоб установити, чи є у неї потреба у навчанні. Якщо так, то який навчальний курс буде для 
неї найбільш ефективним. Отже, наш аналіз зосереджуватиметься на визначенні розриву у 
виконанні в значенні знань, умінь, установок. 

Визначення потреб у навчанні – це поетапний процес (рис. 1.3). Простежимо його і почнемо 
зі встановлення стандарту виконання. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1.3. Визначення потреб у навчанні 
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Розробка стандартів виконання роботи4 
Організація, яка не має досвіду навчання, напевне і не має чітко сформульованих стандартів 
виконання роботи. Через їхню відсутність нам ні з чим порівнювати фактичне виконання. 
Тому спочатку треба розробити стандарти виконання роботи. 
Стандарти можуть формулюватися у поведінкових термінах і як індикатори. Що мається на 
увазі? Сформулювати стандарти виконання роботи у поведінкових термінах означає, що 
треба сформулювати такі положення: 

• Що повинно бути зроблено? 
• Які вимірювальні критерії треба застосувати до рівня виконання? 
• Коли це повинно бути зроблено? 

Цінною інформацією для формулювання стандартів виконання роботи є посадова 
інструкція, оскільки в ній наведено необхідні для нас відомості: посада, робочі функції і 
рівень відповідальності даного працівника.  
Спостереження за роботою співробітника, співбесіда з ним дають змогу одержати цінну 
додаткову інформацію для формулювання стандартів виконання роботи. 
 

Приклад 
Зварник, який працює на машинобудівному заводі м. Стрий, повинен скласти водогінні 
труби, використовуючи металеві та полівінілхлориді фітинги. На складання металевих 
фітингів він повинен затрачувати 20 хвилин, з полівінілхлориду – 15 хвилин, а з обох 
матеріалів – 25 хвилин. Крім того, зварник повинен уміти за 5 хвилин розраховувати 
свою потребу в деталях, матеріалах і обладнанні для кожного конкретного завдання, а 
також самостійно складати план роботи на день. (Оскільки це тільки приклад, то 
перелік вимог неповний). 
Секретарка, яка працює в сфері обслуговування (готель чи ресторан), під час 
спілкування по телефону повинна дотримуватися таких стандартів: бути ввічливою, 
говорити чітко і зрозуміло. Крім того, вона повинна вміти правильно вести телефонну 
розмову. (Перелік вимог неповний). 

  

Поведінкові терміни дають змогу характеризувати дії чи поведінку індивіду в реальній 
робочій ситуації. В такому разі стандарт матиме не теоретичний, а конкретний характер. 
Крім того, сформульовані стандарти повинні бути зрозумілими співробітникам, для яких 
вони розроблені. 
Важливо, щоб ці стандарти були інструментом, який використовується для підвищення 
кваліфікації працівника, а не для того, щоб стежити за ним, контролювати його роботу чи 
критикувати. Слід пам’ятати, що якщо робота виконується не за стандартом, то це 
призводить до поганої її якості. 
Вправа: 

                                                        
4 Детально стандарти ПТО розглядаються у наступній публікації «Зв’язок професійної освіти і 
стандартів навчання та вимогами працевлаштування – том 4» Європейський Фонд Освіти. Англійська 
та російська версії можна отримати з сайту www.etf.eu.int/etfweb.nsf/pages/downloadstandards або 
через Національну Обсерваторію України. Просимо Вас звернутися до публікації, оскільки вона дає 
детальне та вичерпне пояснення стандартів, що допоможе у розумінні аналізу потреб навчання. 

Спробуйте сформулювати стандарти виконання для таких дій у термінах поведінки: 
• зварити чашку кави; 
• ознайомити учнів з темою ціноутворення на занятті з ринкової економіки; 
• вести протокол засідання 

http://www.etf.eu.int/etfweb.nsf/pages/downloadstandards
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Наприклад, викладачі повинні готуватися до уроків, проводити заняття, здійснювати 
керівництво проектами учнів, проводити виховну роботу або виконувати якісь інші 
доручення в училищі. Усі ці функції можна розчленувати на конкретні операції, для кожної 
з яких сформулювати стандарти виконання роботи. Обновлювати стандарти виконання 
роботи треба регулярно, щоб організація не відставала у своєму розвитку від нових вимог, 
що виникають внаслідок змін, які відбуваються як на ринку праці, так і в суспільстві. 
Під час подальшої деталізації стандарту до його розробки ви залучаєте і організацію, яка 
певний час повинна буде його інвестувати. Тому слід розробити стандарти на виконання 
головних завдань/ результатів роботи. Так само ви можете розробити стандарт для кожної 
групи завдань. 
 
Аналіз рівня фактичного виконання роботи 
Сформулювавши або вже маючи стандарти виконання роботи, можна приступати до 
аналізу рівня фактичного її виконання тим чи іншим працівником. Результат аналізу дає 
змогу виявити виконавський розрив, якщо він є. Як же проводити аналіз? 
Насамперед потрібна інформація про те, чим насправді займається працівник і чого 
фактично він добився. Слід впевнитися, що зібрана інформація об’єктивна і не ґрунтується 
на припущеннях. Навіть у ситуаціях, коли ми не впевнені у можливості одержання 
об’єктивної інформації, треба уникати упередженості і добиватися об’єктивності – не 
думати, що це «те саме, що було минулого разу». Розглянемо приклад. 
  
Приклад 
Фахівцю, який працює над експериментальним проектом щодо розвитку сільського 
господарства, треба вияснити тривалість, середній стаж роботи фермерів . Тому до 
анкети він включив запитання: «Скільки років ви займаєтеся сільськогосподарською 
працею?». 
На підставі одержаних відповідей ви зробили висновок, що середній стаж роботи 
фермерів складає 9 років . Таку саму відповідь продублював інший консультант. 
Розрахунки були правильними. 
Проте аналіз одержаних відповідей показав, що формулювання запитання було невдале. 
Деякі фермери зрозуміли так, що їх запитують: як довго вони взагалі працювали у сфері 
сільського господарства, через те і включили до відповіді роки, коли працювали не тільки 
фермерами, а й водіями фермерських машин, електриками та ін. Отже, запитання не 
дало реальної відповіді про стаж роботи фермерами. 
Така інформація непридатна для дослідження, оскільки не відповідає меті опитування. 
Консультанта цікавив середній стаж роботи фермерів як дипломованих фахівців, а не 
загальна кількість років їхньої роботи у сільському господарстві. 

  
У розділі «Чи можна підвищити рівень виконання шляхом навчання?» наведено перелік 
можливих причин виконавського розриву. Він допоможе порадити, в якому напрямі шукати 
і як розроблювати аналіз, які методи краще використовувати для збору інформації. 
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Методи збору інформації 
 

Розглянемо деякі найбільш поширені методи збору інформації. 
 
Анкетування 5 
Розробка анкети потребує певних навичок. Запитання слід формулювати чітко і зрозуміло 
без подвійного тлумачення, щоб опитувані могли легко на них відповісти. Після того, як 
анкету складено, непогано було б її випробувати, оскільки текст дає змогу сформулювати 
запитання інакше, якщо в цьому буде потреба. 

Анкета – найзручніший засіб саме тому, що її створення і роздрукування не потребує 
значних коштів. 

При складанні анкети рекомендуємо дотримуватися таких вимог: 
• Анкета повинна бути не надто довгою. 
• Запитання повинні відповідати людині, яка заповнює анкету. 
• Слід чергувати закриті запитання (з варіантами відповідей так/ ні, згоден/ не згоден) з 
відкритими (коли респондент повинен написати повну відповідь). 

• Запитання повинні бути чіткими і однозначними. «Чи любите ви персики і яблука?» – 
неоднозначне запитання, оскільки одні люблять яблука, але не люблять персики. Треба 
включити два питання, якщо відмінність між ними важлива, або загальне питання: «Ви 
любите фрукти?». 

 

Зверніть увагу на те, що одержана за допомогою анкети інформація становить собою 
суб’єктивну думку або ставлення до запитання опитуваних, тому важливо використовувати 
й інші методи. 
 

Вправа 

 
 

Метою анкети є визначення потреб у навчанні. Як ви бачите, запитання прості і йдуть від 
простого (ім’я) до складнішого (оцінка рівня своїх навичок і знань, що потребують 
спеціальних завдань, проте, не всі поля слід заповнювати). Пам’ятайте, що приклад, 
наведений нижче, – це тільки приклад. Ви не повинні копіювати його, оскільки запитання 
анкети розроблюються для кожної цільової групи.  

                                                        
5 Подальший опис використання анкетування можна знайти у публікації «Як проводити якісний 
аналіз місцевого ринку праці – довідник для професійних шкіл та інститутів», с. 15-18. Англійську і 
російську версії можна отримати з сайту www.etf.eu.int або від Європейського Фонду Освіти та 
Національної Обсерваторії України 

Якщо ви коли-небудь брали участь в анкетному опитуванні, що, на вашу 
думку, було позитивного, а що негативного. 
 
 

  Позитивне      Негативне 

http://www.etf.eu.int
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Приклад 
 

Анкета: Потреба у навчанні 
                    Форма 1 

Для більшої ефективності роботи нашої фірми всім співробітникам треба підвищувати 
рівень виконання, вчитися і вдосконалювати свої навички і знання. Хотілося б знати вашу 
думку: чи є у вас потреба у навчанні. Будь ласка, дайте відповіді на питання анкети і 
поверніть її пані Коваль. 
 
Прізвище, ім’я, по батькові Посада, яку ви займаєте 
Освіта і курси: Перелічіть, які навчальні заклади і курси ви закінчили. 
Позначте √ рівень ваших навичок / знань по кожному виду складання 
Навички і знання: Задовільні Існують, але 

недостатні 
Немає,  

але потрібні 
Немає і не  
потрібні ні 
тепер, ні в 
майбутньому 

Складання деталей з  
полівініл-хлориду 

    

Складання металевих 
деталей 

    

Складання деталей з  
металу і полівініл-хло-
риду 

    

Знання про політику  
фірми 

    

Планую сам свою роботу     

 

Перелічить, будь ласка, інші необхідні вам навички і знання: 
 
 
 
 
 

 
Приклад 
 

 

Прочитайте наведений приклад. Напишіть чи обговоріть зі своїми колегами, 
які зміни у формату треба зробити в даній анкеті, щоб можна було 
використати її на фабриці або в організації, у вашому регіоні. 
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Інтерв’ю6 
Інтерв’ю – прекрасний метод, але, якщо група опитуваних велика, то проведення його може 
зайняти надто багато часу. Метод хороший тим, що ви перебуваєте в тісному контакті з 
людьми, які мають потребу у навчанні, яку визначаєте. Ви одержуєте детальну інформацію 
з перших рук, і це дає вам змогу задавати додаткові запитання, таким чином ви краще 
розумієте ситуацію. 
Під час проведення інтерв’ю треба пам’ятати, що відповіді – це лише суб’єктивна думка 
опитуваного, тому треба використати й інші методи для одержання більш об’єктивної 
картини. Наприклад, інтерв’ю колег чи керівника опитуваного. Завдяки цьому ви зможете 
мати повнішу уяву про рівень виконання роботи цим працівником. 
Однак, опитування колег і керівництва про виконання роботи конкретною людиною 
створить проблеми в разі, якщо не всі чітко усвідомлюють, що метою аналізу потреб у 
навчанні є поліпшення виконавського розриву. 
Інтерв’ю зовнішніх експертів може, в такому разі, бути кращим вирішенням проблеми, хоча 
і тут є свій недолік: ви одержите відповідь тільки на запитання загального характеру 
стосовно деяких результатів, таких, як якість продукції, рівень майстерності й сервісу тощо. 
Під час численних співбесід ви просто не в змозі точно так само задавати одні й ті самі 
запитання, тому цей метод не дає тієї однорідності, як, наприклад, анкета. 
Перш ніж проводити інтерв’ю треба продумати запитання, які ви хочете задати, і порядок 
його проведення. Через якийсь час досить важко пригадати, що було сказано, і виникає 
небезпека вкласти чужі думки у відповіді опитуваних. Інформація, таким чином, може 
стати суб’єктивною, хоча в даному разі причиною суб’єктивізму будете вже ви самі. Отже, 
вам треба структурувати підхід до інтерв’ю, який повинен включати предмет, що 
висвітлюється, індивідуальні запитання і формати для записів7. 
Попередньо слід провести декілька тестових інтерв’ю і ви відчуєте себе комфортабельніше 
в ролі інтерв’ютера. Це дасть вам цінну інформацію про те, добре чи погано дібрані 
запитання. Отже, ви зможете провести інтерв’ю більш ефективно. 
 
Спостереження  
Спостереження за роботою того чи іншого працівника дає змогу одержати уяву про те, як 
він працює і як забезпечено завдання та їхні результати. Спостереження – це перше 
особисте враження про зміст роботи та рівень виконання. Проте – це повільний метод, 
дорогий і менш точний порівняно з іншими, оскільки ваша присутність змінює поведінку 
спостережуваного. Більшість, знаючи, що за ними спостерігають, відчувають себе ніяково, 
що, звичайно, ускладнює визначення потреби у навчанні. 
Добре, якщо можна було б ознайомитися з роботою певної організації методом простого 
спостереження, що зроблено. Ви можете просто стежити за виробництвом і попросити 
роботодавця пояснити, що працівники роблять. Вони будуть робити зміни, пояснюючи, що 
роблять, ви зможете використати це на пізнішій стадії, коли повернетеся для одержання 
подальшої інформації чи спостереження або щоб поговорити (взяти інтерв’ю) з власником. 
Загальне ознайомлення з організацією за допомогою спостереження також дасть вам цінну 
інформацію, наприклад, під час розробки інтерв’ю і анкетного опитування. 
  

                                                        
6 Раніше вказаний довідник, с. 19-21. 
7 «Методичні вказівки для менеджерів з оцінки потреб у навчанні та розробки програм», с. 25-28. 
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Збір документальної інформації 
Під документальною інформацією розуміють всю друковану інформацію, що належить 
даній організації: інформація про профілі компанії, політику компанії, стратегічні плани, 
звіти, протоколи тощо. Персонал офісів також повинен дати вам цінну інформацію про те, 
чому приділяється увага, доцільна для організації стосовно людських ресурсів. Ви повинні 
визначити, що інформація, надана персоналом, не може використовуватися як джерело для 
поліпшення виконання. 
 

Вправа 
 

 

Зробивши короткий огляд усіх доступних вам джерел, ви зможете структурувати ваше 
визначення. Нижче наведено приклад першої спроби встановити список даних, які можна 
розглядати як одержання додаткової інформації. 
 

 

Список даних 
 

Цільова 
група 

Інтерв’ю Анкетне  
опитування 

Спостереження Збір документальної 
інформації 

Управління • Повна група 
• Керівник 

відділу 
кадрів 

• Усі • Екскурсія • Записки 
• Профілі компанії 

Збори • 5 членів 
колективу 

• Усі 
керівники 
відділів і 
помічники 

• Усі • Самостійний 
огляд 
виробництва 

• Дружні бесіди 

• Опис роботи 
• Дані виробництва 
• Звіти 
• Схеми 
• Звіти про нещасні 

випадки 
 

Джерело: www.сrebusto.ns.ca 
 

Інструкції для аналізу потреб у навчанні 8 
У цьому розділі розглянемо шкалу рейтингу оцінки виконання завдання, що містить прави-
ла, які можна використати для визначення рівня, на якому діє працівник9. За допомогою 
шкали рейтингу можна виміряти виконання його роботи в семи рівнях. Щоб це зробити, 
треба спочатку встановити стандарти виконання для певної роботи. Після цього можна  
визначити, на якому рівні містяться різні завдання/ результати і коментарі. Порівнюючи це 
                                                        
8 Додаткові ідеї та методи можна знайти у довіднику «Як проводити якісну оцінку місцевого ринку 
праці – довідник для професійних шкіл та інститутів». Хоча довідник орієнтований на оцінку ринку 
праці, більшість із викладених принципів та методів можуть бути використані для оцінки ринку 
праці. Тут представлені різні методи, щоб уникнути дублювання.  
9 Нижче описані методи виконання робіт, що пов’язано з DACUM, що є абревіатурою «Розробка 
куррікулума». Ряд інтернет-сторінок детально описує процес, наприклад «Юридичний коледж і 
ресурсний центр з навчання техніці безпеки Університету штату Кентуки» 
http://www.trc.eku.edu/who.shtml, http://www.dacum.org/index.asp, 
http://www.chebucto.ns.ca/~ac200/DACUM.html. Проте інформація, подана тут, не є презентацією 
DACUM, а використана як ідея. 

Складіть список доступних архівних даних компанії чи організації, яку ви знаєте. 

http://www.trc.eku.edu/who.shtml
http://www.dacum.org/index.asp
http://www.chebucto.ns.ca/~ac200/DACUM.html
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з необхідним рівнем виконання, побачимо, чи треба його поліпшувати. 
Шкала рейтингу оцінки виконання: 
Може виконати це завдання/ компетенцію з більш допустимою швидкістю і 
якістю, які вказують на ініціативу і профпридатність і може вести за собою 
інших (тренувати/ навчати іншого) і виконувати це завдання 

6 

Може виконати це завдання/ компетенцію з більшою швидкістю і якістю, 
показуючи ініціативу і профпридатність до певних ситуацій 

5 

Може виконати це завдання/ компетенцію без нагляду і допомоги з більшою 
допустимою швидкістю і якістю роботи 

4 

Може виконати це завдання/ компетенцію без допомоги 
і/ або контролю 

3 

Може виконати це завдання/ компетенцію задовільно, але потребує 
періодичного контролю і певної допомоги  

2 

Може виконати це завдання/ компетенцію задовільно, але з допомогою і 
спостереженням 

1 

Не може виконати це завдання задовільно, щоб ефективно брати участь у 
робочому середовищі  

0 

 

Джерело: http://www.chebusto.ns.ca 
 

Використовуючи шкалу рейтингу, треба при оцінюванні добре розуміти характер роботи, 
оскільки рейтинг пов’язаний не тільки із завданням, а й з компетенцією, з якою це завдання 
виконується. Роботу треба знати так, щоб ви могли впевнено, чітко встановити, на якому 
рівні вона виконується. Крім того, для окремих працівників є проблемою, коли їх 
оцінюють. Використання рейтингу може бути проблематичним, бо нікому не подобається 
«бути під прицілом», через що можуть виникати дискусії і незадоволення. Отже, важливо 
кожного залучати до встановлення стандартів для кожного рівня. Старші працівники і ті, 
що користуються повагою, будуть добрими партнерами в цьому процесі, у розумінні 
роботи та у просуванні процесу. 
Вам треба використати третій рівень як вихідний пункт і оцінювати, чи виконує працівник 
завдання на цьому рівні, чи вище за цей рівень, чи нижче. Службовець виконує більше 
завдань на третьому рівні з декількома завданнями четвертого рівня і одним або з двома 
завданнями нижніх рівнів. Більшість службовців можуть успішно працювати і бути 
цінними працівниками даного профілю і їм не треба докладати зусиль, щоб просуватися на 
вищий рівень. Отже, навчання не потрібне. 
Можна також використати рейтинг як вихідний пункт для інтерв’ю. Нехай кожний зробить 
самооцінку, використовуючи рейтинг, і потім використає результат для обговорення. 
Спочатку треба детально пояснити шкалу рейтингу, наголошуючи на відмінностях між 
різними рівнями. Для кожної навички/ компетенції працівник повинен визначити рівень, 
який, як на його думку, найкраще відбиває його поточне виконання. Інтерв’ю щодо 
обговорення того, чому працівник оцінив свою працю по-різному, дають додаткову 
інформацію про його роботу і необхідність у навчанні. 
Це може мати приблизно такий вигляд: 

• «Я бачу, що ви зробили, що ви можете виконати це завдання на п’ятому рівні.  
 Чи можете ви навести приклад виконання вами роботи на цьому рівні?». 

• «Ви гадаєте, що вам потрібне наставництво. Чи можете ви сказати чому і з яких  

http://www.chebusto.ns.ca
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 питань воно вам потрібне?». 
Визначення індивідуальних завдань/ компетенцій, робота, яка оцінюється, – це попередні 
умови для використання шкали рейтингу оцінки діяльності. Отже, треба розбити роботу на 
елементи, які потім можна оцінити. Можна розбити роботу на обов’язки, з яких 
складаються завдання. 
Обов’язок – це загальний простір компетенції, яка повинна бути виконана через два чи три 
завдання. Той, хто добре працює, повинен показати компетенцію у виконанні цього 
обов’язку постійно. 
Завдання – це робоча діяльність, що має чітко визначений початок і кінець, яка 
спостерігається і вимірюється, складається з двох або більше визначених етапів, які можна 
виконати незалежно від інших завдань, і яка веде до результату (продукт, обслуговування 
або вирішення). 
Якщо обов’язки і завдання детально ще не описані, ви повинні спочатку розробити 
обов’язки, а потім розбити їх на завдання. Можна це зробити, ототожнюючи етапи, 
необхідні для виконання завдань обов’язку. Етапи – це дії, які робітники здійснюють 
щоденно, виконуючи завдання. Проводячи аналіз, треба з’ясувати, що робітник повинен 
зробити, щоб виконати завдання, як очікується, згідно зі стандартом, виконати роботу 
безпечно, гарантуючи ефективність і якість. Це знову потребує всебічного розуміння 
роботи, і самі робітники є джерелом інформації, яка вам потрібна, зрештою, хто краще, ніж 
самі робітники, знають, що вони роблять. 
У прикладі наводяться обов’язки щодо виконання різних завдань. Як бачимо, не кожний 
обов’язок складається з однакової кількості завдань. 
 

Приклад 
На першому етапі планування сучасних курсів для стюардів у ВПУ № 26 м. Одеси треба 
зробити аналіз потреб у навчанні в трьох компаніях, розташованих в Одесі, де буде 
проводитися навчання. З самого початку було зрозуміло, що стюард сучасного круїзного 
лайнера має ряд обов’язків, деякі з яких у навчальному плані будуть новими. З метою 
допомогти розробити аналіз потреб у навчанні запросили двох старших стюардів і 
трьох керівників (наставників), щоб обговорити загальні обов’язки сучасного стюарда. 
Після обговорення обов’язки було визначено і розбито на основні завдання. У процесі 
дискусії викладач ВПУ № 26 почав записувати на дошці основні ідеї: 

 

Обов’язки  Завдання 
1 Турбота про 

клієнта 
 1 
Ознайомити 
пасажирів з 
будовою та 
оснащенням 
каюти 

2  
Надати 
додаткові 
послуги 
пасажирам 

3 4 5 6 

        

2 Безпека на 
борту лайнера 

 1 
Брати участь 
у регулярних 
тренуваннях з 
безпеки 

2  
Щоденно 
перевіряти 
безпечність 
обладнання 

3 
Дати 
пасажиру 
профілактичні 
інструкції 
щодо безпеки 

4 
Щоденно 
складати звіт 
головному стю-
арду щодо 
заходів безпеки 

5 

        

3 Контроль 
обладнання 
каюти 

 1 
Перевіряти 
санітарний 
стан ванної 
кімнати 

2 
Перевіряти 
електричні 
прилади 

3 
Перевіряти 
стан меблів та 
інвентарю 

4 5 
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Обов’язки  Завдання 
4   1 2 3 4 5 6 

Хоча не всі обов’язки було визначено і не всі відповідні завдання деталізовано, ми бачимо, 
якої форми набирає робота стюарда. ВПУ № 26 передбачало обговорити рівні 
стюардів для кожного. Наприклад, як треба виконати завдання, щоб вважати його 
виконання третім рівнем (може виконати це завдання /компетенцію без допомоги і/або 
нагляду). Оскільки навчання відбувається на місці, ВПУ № 26 могло б почати оцінювати 
справжнє виконання. 

 

Хоча метод орієнтований на оцінку індивідуального працівника, він також допомагає 
досягти загального нагляду потреб у навчанні у відділі чи серед службовців, які виконують 
однакову або майже однакову роботу. Компанія може захотіти мати службовців, які 
виконують подібні роботи або індивідуальні завдання за різними рівнями для того, щоб 
бути гнучкими, тобто, щоб правильне співвідношення між навичками/ компетенціями 
могло дати компанії змогу використати виконавців особливого виду роботи для тренування 
навичок, кращу можливість працювати в командах, заміняти один одного, надавати більше 
відповідальності за випуск продукції високо кваліфікованим працівникам. 
 

Вправа 

 

Результати вправи, мабуть, засвідчать вам, що це дуже важливий метод аналізу не тільки 
щодо нашого розуміння специфічної роботи, а й щодо ресурсів (час і фонди). Обговоримо 
«дерево рішення»10, яке дуже просте й точне. 
 

Структуру вирішення засновано на трьох запитаннях: 
 1. Чи важливе завдання для обов’язків? 
 2. Чи часто виконується завдання? 
 3. Чи легко взагалі вчити завдання? 
Для кожного запитання є дві відповіді: так і ні. 
 

                                                        
10 Аналіз потреб у навчанні. Модуль 3. Сертифікат розробка навчання за системою відкритого нав-
чання, Thames Vally University, 1992. 

Зробіть аналіз завдання обов’язків учителя та інструктора, використовуючи 
зазначені методи, та обговоріть його. 
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«Дерево рішення» 

   

Спробуємо попрацювати з прикладом: у приватного фермера численні обов’язки, один з 
них – доїти корів. 
 

1. Чи часто виконується завдання? – Так, це щоденна робота. 
2. Чи завдання важливе для виконання обов’язків? – Так, доїння корів важливе як для самих 

корів, так і для виробництва молока. 
3. Чи легко навчитися завданню? – Так, доїти корову може навчитися абсолютно кожний – 

використовуєте ви машинне доїння чи робите це вручну. Завдання повинно 
виконуватися з розумінням і дотриманням правил гігієни. 

Використання «дерева рішень» доводить нам, що для виконання цього завдання, якому ми 
повинні навчити, або при розриві виконання, потрібне навчання. 
 

Вправа 

Обговоріть доцільність «дерева рішень», визначаючи його сильні й слабкі 
сторони. 
Щоб сприяти обговоренню, ви можете: 
1. Спробувати провести через «дерево» такі завдання викладача, як «техніка 
безпеки» і «читання професійних журналів». Зробіть це спочатку 
індивідуально, а потім обговоріть у групі. 
2. Ви вважаєте, що потреба у навчанні (немає навчання, навчання та 
інтенсивне навчання) правильно розміщена на карті ? 

Важливе завдання?  

Ні Так 

Чи часто ви виконуєте? Чи часто ви виконуєте? 

Важке Важке Важке Важке 

Ні Ні Ні Ні 

Ні Ні Так Так 

Немає 
нав- 
чання 

Немає 
нав- 
чання 

Немає 
нав- 
чання 

 Навчання Інтенсивне  
навчання 

Так Так Так Так 

 Навчання  Навчання  Навчання 
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Як покаже обговорення, такі методи повинні тільки спрямовувати ваше професіональне 
рішення. Розуміння методів, коли їх можна використати, їх сильні й слабкі сторони дуже 
важливі для успішного застосування. Треба спробувати використати ці методи та 
обговорити результат з колегами і залучити працівників до такого обговорення. 
Ми закінчили цю просту частину обговорення аналізу простого питання, взятого з анкети, 
щоб показати різні можливості 11: 

 Зовсім нічого   Все, що мені  
потрібно 

 1 2 3 4 5 

Який рівень навчання ви 
одержали для вашої  
роботи в даний час 

52 18 70 48 12 

 26% 9% 35% 24% 6% 

 
У нас є дві можливості. Ми могли б підрахувати кількість респондентів, які визначають 
кожну категорію. Це легко зробити і результат буде зрозумілий. Проте ці відомості не 
скажуть вам нічого, якщо ви не знаєте загальної кількості відповідей. Отже, щоб зробити 
більш визначений висновок, ви повинні знати співвідношення всіх респондентів, 
вибираючи кожну категорію. Наступним кроком буде розрахунок відсотка відповідей на 
кожній категорії. На підставі наявних даних 35 % опитаних вважають, що вони нічого не 
одержали для роботи, яку виконують, або одержали дуже мало. 30 % вважають, що їх 
цілком задовольнило навчання, і 35 % цілком задоволені своїм навчанням. 
Отже, якщо ми знаємо стратегію навчання компанії і стандарт, з яким би її асоціювати, тоді 
зможемо використати аналіз наступної стадії. Можемо дати кожній категорії значення, яке 
відбиває політику компанії. Позитивним категоріям (1 і 2) дамо позитивне значення, 
негативним (4 і 5) – негативне значення і середину (3) – за значенням. 

 Відповіді Значення Очки  
1 (Взагалі нічого) 52 -2 -104 
2 18 -1 -18 
3 70 0 0 
4 48 +1 48 
5 (Все, що мені потрібно) 12 +2 24 
 Всього 200  - 50 

 
Щоб одержати середню порівняльну кількість, вам треба розділити їх на кількість 
респондентів, порівняльна кількість очків при цьому дасть негативний результат – -0,25. 
Середня кількість очків 1.00 означає високу позитивну узгодженість і – 1.00, отже означає 
високу негативну узгодженість. 0 (нуль) означає малу узгодженість. Який висновок можна 
зробити? 
Вище наведено тільки приклад, який ілюструє, що ми можемо працювати з даними, які 
зібрали, використовуючи різні статистичні методи. Проте не потрібно це ускладнювати, 
отже треба бути вибірковим і вдаватися в деталі тільки тих даних, які можна справді додати 
до аналізу, наприклад, з основних питань або там, де незрозумілий висновок. 
 

                                                        
11 Цей приклад трохи перероблений, його взяли з підручника Девіда Рей, Когана Пейдж «Визначення 
потреби у навчанні», 1994. – С. 73-76 (українською чи російською мовою відсутні). 
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Чи можна встановити розрив у виконанні? 
Давайте повернемося до аналізу потреб у навчанні (див. рис. 1.3). 
Ми обговорили питання про необхідність мати стандарти перед тим, як здійснювати аналіз 
потреб у навчанні, методи збору інформації і деякі інші методи, що приведуть нас до 
аналізу результатів. Отже, зможемо встановити, чи існує розрив у виконанні. Як уже 
згадувалося, цей розрив слід розуміти під термінами знання, навички і установки. Чи має 
працівник необхідні знання, чи є у нього потрібні навички і чи показує він/ вона правильну 
установку для виконання роботи зараз і в найближчому майбутньому. 
Якщо розриву у виконання у працівника чи організації не виявлено, тоді рівень виконання 
відповідає стандартам. Але тоді варто подумати про встановлення нових стандартів 
виконання. Якщо розрив у виконанні існує, тоді треба визначити, чи можна підвищити 
рівень виконання шляхом навчання. 
  
Чи можна підвищити рівень виконання шляхом навчання? 
Після того, як виявили розрив у виконанні, треба вибрати шлях його усунення – курси 
навчання або так зване не навчальне втручання. Такий аналіз скласти непросто, проте, існує 
загальне правило: підкріпити результат і ваші рекомендації. Таке підтвердження повинно 
ґрунтуватися на одержаних даних аналізу потреб і вашому професійному рішенні. Якщо ви 
як викладач трохи самокритичні і навчання для вас не єдиний шлях вирішення всіх 
проблем, це зміцнить аналіз. Мабуть, треба поєднати різні заходи: навчання – одне з них. 
Наведемо перелік можливих причин розриву у виконані. У подальшому його можна 
деталізувати. 

• Немає навичок, неправильний або низький рівень навичок. 
• Досвід роботи, що не відповідає робочим завданням. 
• Недобросовісне ставлення до роботи. 
• Відсутність досвіду роботи. 
• Погано розроблені технічні інструкції або їх відсутність. 
• Нечіткий розподіл обов’язків та відповідальності. 
• Недостатні повноваження. 
• Персонал, що не відповідає вимогам. 
• Відсутність можливостей професійного зростання. 
• Погані стосунки з колегами на роботі. 
• Погана організація праці. 
• Зношене та застаріле обладнання. 
• Конфлікти. 
• Недбале поводження з агрегатами і механізмами. 
• Недостача інформації, наприклад, про політику підприємства. 
• Поганий мікроклімат на роботі. 
• Неспіврозмірні покарання. 
• Неукомплектованість кадрами. 
• Недостатній рівень професійної підготовки штату порівняно із завданням. 
• Хвороба. 
• Відсутність або недостатня матеріальна заінтересованість. 
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Вправа 

 
 

Формулювання потреб у навчанні 
Ми визначили, які види розриву у виконанні можна усунути через навчання і які потреби 
треба впровадити у навчанні. Інакше кажучи, після того, як ми визначили проблеми, які 
треба вирішити через навчання, слід планувати навчання, що відповідатиме потребам. У 
цьому процесі треба зважати на зміст. Мається на увазі виконання завдань навчання згідно 
із стратегією компанії та її можливостями. Якщо вирішення навчання не відповідає тому, 
що компанія може запропонувати, навчання, скоріше за все, не принесе бажаних 
результатів. Це могло б стати гармонійною рівновагою між тим, що, з точки зору 
викладачів, бачимо як найкраще професійне вирішення навчання і що може і повинна 
зробити компанія щодо навчання. 
 
Планування аналізу потреб у навчанні 
Все, про що ми говоримо, повинно допомогти у створенні плану аналізу потреб у навчанні. 
Немає єдиного шляху планування аналізу, і нижчевикладеним можна послугуватися, 
удосконалювати в подальшому, скільки вистачає досвіду. 
У багатьох країнах дирекція виявляла проблему, але не знала її спрямування. Наприклад, 
Донецький завод по випуску холодильників має 14 % відходів, тоді як подібні заводи 
Франції та Німеччини – тільки 3 %. Дирекція вважає, що персоналу доведеться працювати 
так, щоб протягом наступного року значно скоротити відсоток відходів. 
Розпочати треба з визначення типу організації і діапазону можливих проблем. Поговоріть з 
дирекцією і нехай вони опишуть організацію, щоб визначити планування, обстановку 
(атмосферу). Зробіть записи з метою запам’ятовування ваших спостережень. Обговоріть 
мету аналізу з дирекцією і з’ясуйте, який можна зробити аналіз, і що повинна зробити 
дирекція. 
Погодьте час і ресурси, необхідні для проведення аналізу. Хто буде контактною персоною? 
У якому вигляді, на думку дирекції, треба подати результати аналізу? Перед тим, як 
розпочинати роботу щодо аналізу, запишіть це, щоб кожному було все зрозуміло. Важливо, 
щоб у цьому процесі брали участь і дирекція, і службовці. 
Чітко визначте, з якою групою ви повинні працювати. Чи будуть це працівники з 
однаковою базовою підготовкою, з одного відділу або з однаковим результатом діяльності, 
який повинен бути аналізом. Включіть цільову групу якомога раніше, щоб зрозуміти 
характер їхньої роботи і забезпечити їхню активну участь, наприклад, у розробці необхідної 
анкети.  
Чи має організація стандарт виконання, чи очікується, що він буде обговорюватись, і чи 
буде він зрозумілим для роботодавців? Обговоріть стандарт з цільовою групою і, якщо 
можна, встановіть разом переваги в очікуванні. 
Визначте для себе метод збору інформації. Це повинно дати вам необхідні дані для 
складання висновку, який охоплюватиме всі питання аналізу. Вибраний метод повинен 

Прочитайте перелік можливих причин виконавського розриву. Які з них 
можна ефективно поліпшити через навчання, зміну тактики керівництва і 
чому? 
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забезпечувати участь цільової групи. Анкета повинна бути короткою і простою, щоб не 
витрачати багато часу на її заповнення. Інтерв’ю слід запланувати на час, зручний для 
цільової групи. Як зазначалося, аналіз фактичного виконання роботи, мабуть, 
використовуватиме комбінацію згаданих методів. 
Обговоріть попередні результати з цільовою групою та управлінням, щоб побачити, чи на 
правильному ви шляху. Якщо ні, то у вас є час внести необхідні зміни. Подайте результати 
для обговорення і управлінню, і цільовій групі. Подайте їх у такій формі і таким чином, щоб 
забезпечити розуміння та участь. Наголосіть на основних висновках. Усі висновки і 
рекомендації повинні бути зрозумілими, конкретними практичними. Найкраще, щоб ваш 
власний підхід відповідав особистим вимогам. 
  
Висновок 
Системний підхід до навчання необхідний для проведення будь-яких курсів навчання, що 
відповідають вимогам ринку праці. Такий підхід приведе нас від визначення потреб у нав-
чанні через планування та впровадження навчання до його оцінки. Важливо також розуміти, 
що підхід цей поетапний. Визначення і аналіз потреб у навчанні становить собою першу, але 
дуже важливу стадію, оскільки закладає фундамент для успішного виконання інших стадій 
підходу до навчання. Якщо потреби у навчанні будуть визначені недостатньо, ми не 
зможемо досягти поставленої мети, навіть якщо саме навчання буде проведено добре. 
Треба проаналізувати, чи існує виконавський розрив між фактичним і бажаним рівнями 
виконання. Якщо фактичне виконання відстає від очікуваного, значить у нас є виконавський 
розрив. Проте не всі виконавські розриви можна визначити через навчання, і треба розуміти 
їхні причини, щоб з’ясувати, чи може навчання успішно вирішити проблему розриву. 
Розрив у виконанні може бути як на рівні організації, так і на рівні окремого виконавця. 
Підхід до визначення і аналізу розриву відрізнятиметься залежно від рівня, на якому 
провадиться аналіз.  
Проте, методи збору інформації залишаються такими самими – анкетування, інтерв’ю, 
спостереження і точні дані. Зібрані відомості треба проаналізувати, щоб установити, чи є 
виконавський розрив і чи можна його усунути через навчання.  
Маючи результат аналізу потреби у навчанні, можемо розпочинати планування навчання. 
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РОЗДІЛ 
 
 

ПЛАНУВАННЯ 
ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ 

 
 

 
Вступ 
У попередньому розділі ми розглянули, як можна визначити і проаналізувати потреби у 
навчанні. Дійшли висновку, що всі виявлені потреби у навчанні реально задовольнити 
неможливо.  
Виявивши потреби, можна приступати до розробки програми чи курсів навчання. 
У цьому розділі розглянемо ті питання і ті чинники, на які треба звернути увагу під час 
складання навчальних програм або курсів. Розповімо про перехід від потреби навчання до 
планування (розробки) і підготовки до навчальної діяльності, наприклад, до програми 
навчання. 
Перш ніж говорити про структуру курсу навчання, треба з’ясувати, як люди навчаються. 
Розуміння цього питання дасть змогу одержати інформацію, необхідну для планування 
програми навчання. 
Часто способи навчання розглядаються до визначення потреби у навчанні. У нас інша точка 
зору: теми розглядаються в міру необхідності, тобто у зв’язку з обговоренням того чи 
іншого питання навчання. 
  

Як люди навчаються? 
Кожний учитель, мабуть, знає, що не все, чого вчать, студент вивчає. З досвіду знаємо, що 
студенти знають те, чого ми не вчимо їх. Знання також набуваються, наприклад, від 
товаришів, колег і книжок. Те, що вивчається за іншими джерелами, крім нашого навчання, 
не можна вважатися автоматично недоцільним. Фактично наше навчання заохочує 
студентів навчатися самостійно. Проте слід докласти зусиль для поєднання двох кіл, щоб їх 
перетин став якомога більшим. 
     
 
 
 

 
2 
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Джерело: ATHERTON J S (2002) «Вивчення і навчання: Що таке вивчення?» [в Інтернеті]: Великобританія: 
http://www.dmu.ac.uk/~jamesa/whatlearn.htm Інформація доступу: 11 серпня 2002 р. Українською та російською не 
опубліковувалось. 
 
Треба зрозуміти, як люди навчаються і як це відбивається в методі, який плануємо і який 
передбачає навчання. 
Отже, у систематичному підході до навчання розглянемо планування програми навчання, 
щоб ближче підійти до питання, як люди навчаються.  
У кінці 70-х (1979) Роджер Сальо3 задав своїм студентам просте запитання: «Що ви 
розумієте під словом “навчання”?». Їхні відповіді зібрали у п’ять основних категорій: 
1. Збільшення обсягу знань. Навчання як кількісне збільшення знань. Навчання – це набуття 
інформації або принцип «багато знаю». 
2. Запам’ятовування. Навчання як запам’ятовування. Навчання – накопичення інформації, 
яку можна відтворити. 
3. Навчання як здобуття фактів, навичок і методів, які можна зберігати і при необхідності 
використовувати. 
4. Навчання як пошук змісту або абстрактного значення. Навчання з’єднує різніі частини 
змісту одну до одної, а також реальний світ. 
5. Навчання розуміють по-різному – як інтерпретивну і зрозумілу реальність. Навчання 
включає в себе розуміння світу переосмисленням знань. 
П’ять категорій можна поділити на дві різні основні групи: тих, хто бачить навчання, як 
нагромадження і відновлення інформації, і тих, що намагалися зрозуміти значення того, 
чого їх навчали. Відповіді 1, 2 і 3 пропонують відносно просте уявлення про навчання. 
Навчання – це те, що є зовнішнім стосовно учня, те, що ставить викладача в центр подій. 
Категорії 4 і 5 набагато більше зосереджуються на учневі, фокусуючи розуміння, якого 
набуває кожен учень. Подальше вивчення додало шосту категорію – «зміна особистості»4, 
яка вказує на зв’язок між розумінням предмета і ставленням/поведінкою учня. Наприклад, 
ми розуміємо, що паління шкідливе для вас, – ви зміните вашу поведінку – пізніше ви 
кинете звичку палити. Нам треба розглядати категорії як ієрархію, де учень може йти від 
прикладу до всебічного процесу навчання, який відбувається по-різному від одного учня до 
іншого. 
Котрий з учнів не тільки розуміє навчання по-різному, а й на різних рівнях. Учні також по-

                                                        
3 Р. Сальо (1979) «Вивчення в перспективі того, хто навчається». Деякі концепції, Звіту (докладу) 
Інституту освіти, Університету Гетенберга. П’ять категорій взяті з публікації «Вчитися викладати в 
системі вищої освіти». Українською та російською не опубліковувалось.  
4 Ф. Мартон, П. Дейл Альба та Є. Біті (1993). «Концепції навчання», Міжнародний журнал 
дослідництва навчання, 19,  277-300. Українською та російською мовами не опубліковувалось.  

 
Що вивчили, але не 
ви цього вчили 

Чого ми навчаємо та  
вивчаємо 

 
Чого ми навчаємо, 
але не вивчаємо 

http://www.dmu.ac.uk/~jamesa/whatlearn.htm
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різному сприймають процес інформації. Ми могли цього не розуміти зі шкільних років, 
оскільки у нас могли бути погані вчителі, які вчили нас зосереджуватися на фактах, 
запам’ятовувати інформацію напам’ять. Учитель навчав так, що це не сприяло нашому 
розумінню, як ми навчаємося, і не допомагало нам полегшувати процес навчання, 
використовуючи найкращий його спосіб.  
Розуміння різних напрямів навчання допоможе нам планувати його і використовувати 
досить різноманітні й адаптовані до різних потреб студентів методи викладання і, таким 
чином, допоможе їм навчатися ефективніше. 
 
Стилі навчання5 
Існує чимало різних підходів до визначення і класифікації стилів навчання, кожний з яких 
має різний вплив і зосередженість на учневі. Обмежимося обговоренням двох дуже різних 
стилів навчання. 
Перший – «Чотири способи навчання» ми вибрали тому, що вони безпосередньо пов’язані з 
методами навчання, які всім відомі. Другий і складніший спосіб – це цикл 
експериментального навчання Колба. Він пропонує глибше розуміння навчання, яке також 
може допомогти у важкому завданні пов’язати навчання з робочим місцем. 
Розглянемо перший – «чотири способи навчання». Цей підхід розглядає навчання з 
чотирьох сторін: метод спроб і помилок, повчання, наслідування і відображення. 
 
 
«Чотири способи навчання» 
 
«Спроби і помилки» 
У перший рік свого життя ми вчимося, як користуватися своїм тілом. Ходити і бігати ми 
вміємо раніше, ніж читати і писати. Щоб навчитися ходити, не потрібно слухати чиїхось 
настанов чи проходити курс навчання в університеті. Ми вчимося ходити, просто 
намагаючись це зробити. Пробуємо повзати і поступово робимо наші перші кроки – 
падаємо, і знову намагаємося зробити крок, доки не навчимося ходити. Сам процес 
навчання ходіння дуже природний і зовсім не організований спеціально. Якщо задумаємося 
над цим, то цілком можливо дійдемо висновку, що багато чого вчимося так само, як і 
вчимося ходити: пробуючи це зробити. 
«Спроби» і «помилки» як один з способів навчання:  

• природний; 
• неперервний; 
• майже завжди пов’язаний з одержанням практичних навичок. 

 
«Повчання» 
Ще до школи батьки пояснюють і показують, як треба одягатися, чистити зуби, як поводити 
себе з іншими людьми, як писати своє ім’я, числа від 1 до 10 тощо. На їхньому прикладі ми 
бачимо, як щось треба робити.  
Метод повчання передбачає, що викладач подає навчальний матеріал вже в остаточній 
усній чи письмовій формі. Отже учень не повинен сам здогадуватися, що і як робити. 
                                                        
5 Джон Бредбір в публікації «Навчання студентів: Огляд деяких методів» (Університет Постмаунда 
2002) дає добрий огляд різних стилів навчання та інструментів, що використовуються для їх 
ідентифікації. Українською та російською мовами не опубліковувалось.  
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Метод повчання як прийом навчання: 
• ставить викладача в центр подій; 
• робить одностороннє повідомлення; 
• є теоретичним. 

 
«Наслідування» 
Навчання шляхом наслідування – це спосіб, при якому учень спостерігає за тим, як хтось 
виконує певну роботу або завдання. Навчання полягає в самому предметі спостереження. А 
спостереження вимагає наявності гідного зразка для наслідування, тобто учень 
навчатиметься того, що бачить: як доброго, так і поганого. 
Наслідування як спосіб навчання: 

• потребує гідного зразка для наслідування; 
• є практичним; 
• тому, хто навчається, повинен надавати повноцінні можливості для спостереження. 

 
«Обмірковування» 
Зіткнувшись зі складною проблемою, наприклад, із ситуацією, в якій є ряд рішень, кожне з 
яких має свої переваги, починаємо міркувати, що робити. Прикладом може бути ситуація, 
яка має різне вирішення. Потім подумаємо, який спосіб доцільно застосувати для прийняття 
найкращого рішення. 
Навчання через обмірковування відбувається тоді, коли треба оцінити низку варіантів та їх 
наслідки, або треба обдумати якесь складне питання. У ході цього процесу вчимося по-
новому комбінувати наші знання, що дасть змогу глибше зрозуміти предмет. 
Обмірковування як метод навчання: 

• передбачає, що викладач розуміє, що дана проблема може мати декілька рішень; 
• сугубо індивідуальний спосіб навчання; 
• орієнтований на процес; 
• вимагає дорослих і досвідчених учасників; 
• добре підходить для вирішення складних проблем. 

 
Приклад  
Олена працює менеджером у туристичній фірмі. Протягом року фірма успішно 
здійснювала виробничу діяльність. За результатами економічної діяльності в кінці 
календарного року вона одержала додаткову премію. Перед Оленою постало питання: 
або здійснити виплату невеликої премії працівникам фірми, або всі гроші використати 
на підвищення кваліфікації працівників. Враховуючи всі обставини і оцінюючи 
перспективи і завдання політики фірми, Олена вирішила, що ефективніше буде 
використовувати гроші для підвищення кваліфікації. Це дасть змогу в майбутньому 
підвищити заробітну плату працівникам за рахунок збільшення кількості і якості 
туристичних послуг фірми. 

 

Ми виділили 4 основних способи навчання, які можна використати під час розробки курсу. 
Досвід підказує, що люди навчаються по-різному, тому важко вибрати якийсь один, 
оптимальний для всіх, спосіб. 
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Рис. 2.1. Способи навчання 

Найчастіше використовується сукупність цих чотирьох способів. А такі дані, як відомості 
про учнів, їхні потреби у навчанні і сам предмет зумовлюють вибір того чи іншого способу 
або їхньої певної комбінації. 
З гіпотетичного прикладу кількох уроків з навчання плавання стилем «брас» видно, як 
можна комбінувати різні способи навчання. Ви, мабуть, помітили, як тісно шляхи навчання 
пов’язані з методом навчання. Попередні знання студентів, їхні потреби у навчанні і 
предмет визначають, як можуть змішуватися стилі навчання, і в результаті встановлюють 
метод навчання, яким користуватимуться. 
 
Приклад 

Урок плавання стилем «брас» 

Послідовність уроку Спосіб навчання Основний метод навчання 

1. Основні принципи 
плавання стилем «брас» 

Повчання Лекція 

2. Дивись, як це робить 
викладач 

Імітація Показ 

3. Практичні заняття в 
басейні 

Метод спроб і помилок Практичні вправи, 
інструктаж 

4. Зосередження на основних 
стилях 

Обмірковування Індивідуальне керівництво з 
інструктажем 

   

 
Вправа 

 

 

Способи і 
помилки 

Повчання 

Обмірковування 
Наслідування 

Спробуйте оцінити свою викладацьку роботу: 
- Чи використовуєте ви один з чотирьох способів навчання? 
- Чому ви використовуєте їх саме так? 
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Вправа 

 

Цикл експериментального навчання Колба 
Ми обговорили, що для планування ефективного навчання викладач повинен знати 
структуру процесу навчання. Поняття стилів навчання розглядає, як окремий учень 
сприймає, організовує та обробляє інформацію. Протягом століття ми думали, що 
найкращим і єдиним методом практичного навчання є відвідування лекцій. Цей підхід був 
настільки невід’ємним від наших методів навчання, що ми часто заперечували будь-який 
інший підхід до процесу навчання та учіння. 
Як зазначалося, нині існує декілька підходів (школи мислення і теоретичних моделей) до 
того, як люди навчаються. Один з них найбільш корисний – цикл навчання Колба, який 
розробив доктор Девід Колб6. Він доводить, що існує два виміри навчання. Один такий, що 
сприймає, а другий, що обробляє. Ці два виміри (або континууми) мають чіткі 
характеристики по кожному полюсу. 
      

                                                        
6 Д. А. Колб (1984) «Експериментальне навчання», Інглвуд Кліффс НДж.: Прентис Холл. Ця праця 
основана на роботі Курта Льюіна (1890-1947) «Цикл навчання». Українською та російською мовами 
не опубліковувалось.  

Нижче перелічено відомі вам 16 видів діяльності. Яким методом ви їх 
навчилися (методом проб, повчань, наслідування чи обмірковування)? Можливо 
ви навчилися чогось, поєднуючи декілька методів. Постарайтеся виділити 
найефективніший з них стосовно до кожного виду діяльності. 
1. Займатися улюбленим видом спорту – бігом. 
2. Визначити за показниками прикладу температуру повітря. 
3. Говорити українською мовою. 
4. Провести авторський «майстер-клас». 
5. Виконати дипломне проектування. 
6. Сервірувати стіл до обіду. 
7. Керувати автомобілем. 
8. Купувати продукти у супермаркеті. 
9. Робити зачіску клієнту перукарні. 
10. Знайти інформацію в інформаційній мережі Internet. 
11. Співати пісню. 
12. Готувати улюблену страву. 
13. Брати участь у професійному конкурсі. 
14. Завести годинник. 
15. Прасувати білизну. 
16. Здійснювати дегустацію напоїв. 
 

А тепер розподіліть ці 16 видів діяльності за чотирма способами навчання: 
спроби і помилки, повчання, наслідування, обміркування. 
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Рис. 2.2. Два виміри навчання Колба 
 

Вимір, що сприймаємо (вертикальний), пов’язаний з тим, як людина розуміє або абсорбує 
інформацію, надану їй. Він класифікується від «конкретного досвіду» вгорі до «абстрактної 
концептуалізації» внизу. Вимір, що обробляємо (горизонтальний), пов’язаний з тим, як ми 
намагаємося зрозуміти ту інформацію, яку сприйняли або абсорбували. Він проходить від 
«активного експериментування» зліва. 
Можемо також сказати, що вертикальні виміри (конкретність – абстрактність) 
відповідають, в якій мірі кожен бажає бути залучений до процесу навчання, а горизонтальні 
(активність – обмірковування) відбивають наші ролі, яким ми віддаємо перевагу в 
навчанні7. Учень може, наприклад, віддати перевагу конкретному ніж абстрактному, що 
означає, що він знайде цікавіший практичний аспект, ніж буде робити спробу 
теоретизувати його (абстрактний – конкретний вимір). У той же час учневі можливо 
зручніше спостерігати, ніж активно діяти (активний вимір – вимір обмірковування). 
Додаючи до процесу навчання два виміри, досягаємо циклу навчання. Колб доводить, що 
будь-яке навчання йде за зразком, який можна поділити на чотири внутрішньо зв’язані 
стадії, що формують цикл навчання. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3. Цикл навчання Колба 
                                                        
7 Р. Льюіс та К. Маргерісон. «Робота і навчання – визначте якими методами роботи ви надаєте 
перевагу». Періодичний журнал для персоналу, 8 (2) стр. 25–29. Російською та українською мовами 
не опубліковувалось. 

Конкретний досвід  
(почуття/відчуття) 

Активне 
експериментування 

(справи) 

Спостереження і  
обмірковування  

(увага, спостереження) 

Абстрактна концептуалізація 
(обмірковування) 

Формулювання абстракції, 
понять і узагальнень 

Конкретний досвід 

Спостереження і  
обміркування 

Активна перевірка понять 
у нових ситуаціях 

1 

2 4 

3 



Розділ 2:                       Планування програми навчання 

 36 

Щоразу, коли ми щось вчимо, проходимо чотири етапи циклу навчання. Немає потреби 
приділяти однакову увагу (тобто без обдумування) кожному етапу – іноді ми рухаємося 
скоріше від однієї стадії до другої. Іншими словами, навчання може відбуватися миттєво 
або займати хвилину, дні, тижні. Усе це залежить від предмета, наших попередніх знань, 
інтересу до предмета тощо. Хоча ми можемо ввійти в цикл на будь-якій стадії. Колб гадає, 
що процес навчання найчастіше починається з особистості, яка на що-небудь звернула 
увагу або виконує дію, що приводить до роздумів, які закінчуються узагальненнями, за 
якими слідує активне втручання «тестування» теорії. 
Хоча наведений малюнок на схемі показує цикл, вам треба сприймати його як неперервну 
спіраль, в якій процес навчання постійно змінюється відповідно до нових обставин, як 
тільки навчання «йде вгору по спіралі». Щоразу, коли учень «переміщується» по циклу, він 
знову починає навчання, але на вищому рівні. 
Давайте «здійснимо подорож» по циклу. Ви можете простежити за циклом і описом 
чотирьох завдань, наведених нижче. Ми спрямовані на щось (фаза 1), ми міркуємо про те, 
чого нас навчили, пов’язуючи це з тим, що вже знаємо (фаза 2). З міркувань намагаємося 
скласти якісь загальні дані (фаза 3), які намагаємося застосувати в новій ситуації (фаза 4), 
вона знову веде нас до нового досвіду (фаза 1) і ми можемо знову розпочати 
«подорожувати» по циклу з надією на більш високий рівень навчання. 

Етапи навчання Опис Приклад 

Фаза 1.  
Конкретний досвід 

 

Первісно навчання відбувається 
тоді, коли учень стикається з 
новим конкретним досвідом і має 
справу з ним в умовах 
спостереження, відчуття і впливу 

Молодий учень може почати 
навчатися доїти корову. Інструктор 
почне з того, що дозволить учневі 
працювати з макетом. На цьому 
досвіді учень зрозуміє, що це таке 
доїти корову 
 

Фаза 2.  
Спостереження і 
обмірковування 
 

Коли учень спостерігає за новою 
ситуацією на етапі 1, він додає 
або пристосовує своє розуміння, 
засноване на попередньому 
вивченні. Процес примушує учня 
обмірковувати минулий досвід і 
думати, чи відповідає цей довлід 
попередньому зразку, чи ні 

Учень потім запитає: «Як це 
відбувалося? Щоб ви зробили 
інакше?». Такі запитання 
допомагають учневі обмірковувати 
тренування 

Фаза 3.  
Формулювання абстракцій, 
понять і узагальнень 
 
 
 
 
 

Якщо довлід відповідає зразку, 
учень може формувати 
узагальнення і набір понять, щоб 
визначити ситуацію. Як тільки 
учень починає розвивати ці 
поняття і узагальнення, він 
обмірковує інші конкретні досвіди, 
внаслідок яких виникають нові 
запитання. Відповіді на них 
потребують подальшого 
навчального експериментування 

Перед наступним заняттям учень 
прочитає матеріал, який пояснює 
різні підходи до доїння. Одночасно з 
тренуванням він формує уяву про те, 
як доїти справжню корову 

Фаза 4. 
Тестова участь понять у 
нових ситуаціях 

 

Коли учень розуміє, що 
відповіді/дані, одержані на етапі 3, 
тестуються чи немає потреби їх 
закінчувати, потрібна подальша 
перевірка. Учень пропонує нові 
конкретні досвіди і знову починає 
вивчати цикл 

На наступному занятті учень доїтиме 
справжню корову, використовуючи 
поняття «закінчено». Це дасть новий 
досвід, який почне новий процес 
навчання 
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Досвід підтверджує, що ми неоднаково здібні до навчання на кожному етапі циклу. Тому 
Пітер Хані і Алан Мамфорд8 взяли цикл навчання Колба, щоб установити чотири типових 
способи, в яких ми навчаємося. Вони зазначили, що не всі учні однаковою мірою 
одержують користь від одних і тих самих навчальних ситуацій. Більшу частину відповідей 
можна знайти у тому факті, що у нас у всіх є свій стиль навчання, якому ми надаємо 
перевагу. 
Якщо курс навчання пропонує учневі той стиль, якому він віддає перевагу, то, мабуть, 
учень багато з нього вивчить. Якщо ні, тоді йому важко буде здобути з курсу користь. 
Засновані на циклі навчання Колба чотири типових шляхи, за якими ми навчаємося, можна 
визначити: 

• Активісти 
• Мислителі 
• Теоретики 
• Прагматики  

Зауважимо, що чотири характерних стилі навчання можна розглядати як квадранти 
(простір), які одержуємо, комбінуючи два континууми – той, що сприймає (вертикальний), і 
той, що обробляє (горизонтальний). Розглянемо чотири типових стилі навчання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Рис. 2.4. Стилі навчання 
Активісти: 
Залучаються повністю і без впливу в нові ситуації. Їм тут подобається, зараз вони щасливі, 
що безпосередні досвіди домінують над ними. Це люди з широким світоглядом, не 
скептики, і сприймають усе нове з ентузіазмом. Їхня філософія – дослідити що-небудь, 

                                                        
8 Пітер Хані та Алан Мам форд. «Посібник про стилі навчання», видане Пітером Хоні. Українською 
та російською мовами не опубліковувалось. 
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щонайменше один раз. Вони схильні спочатку діяти, а потім обдумувати наслідки. Їхні дні 
заповнені дійсністю. Як тільки ентузіазм від однієї діяльності згасає, вони вже шукають 
іншу, або стає нудно – впроваджують довгострокову діяльність щодо закріплення 
результатів. Вони легко встановлюють контакт з іншими людьми. 
Мислителі: 
Їм подобається триматися ззаду, щоб детально зупинятися на досвіді і дослідити його з 
різних точок зору. Вони збирають дані з «перших рук» та інші і вважають за краще 
обдумувати все перед тим, як дійти будь-якого висновку. Вони обережні при досягненні 
результату, часто знову переглядають зібрані й проаналізовані дані і почувають себе 
дискомфортно, приймаючи швидкі рішення. Вони спостерігають і спокійні при зустрічах. 
Коли залучені до діяльності, – це ґрунтується на минулому і нинішньому досвіді, на інших 
спостереженнях, а також на своїх власних. 
Теоретики: 
Схильні з’єднувати те, що для інших може бути уривчастими спостереженнями, у складну і 
здорову теорію через аналіз. Послідовно і логічно обдумують проблеми. Вони 
«удосконалювачі», вважають, що все треба пристосовувати до послідовних теорій. 
Захоплюються базовими припущеннями, принципами, теоріями, моделями і системами 
обдумування. Їхня філософія вихваляє раціональність і логіку. Їхні висновки, які 
ґрунтуються на почуттях і суб’єктивних поглядах (і це проблема встановлених правил), 
нераціональні. Замість цього вони вважають за доцільне довести безсумнівний факт до 
максимуму . 
Прагматики: 
Захоплюються дослідженням нових ідей, теорій і техніки, щоб переконатися в тому, що 
вони працюють практично. Їм не подобаються нескінченні й безцільні дискусії, але вони 
хочуть дослідити нові ідеї замість того, щоб обговорювати їх. Розглядають нові ситуації, 
проблеми і можливості як вибір, який просто необхідний, щоб знайти фактичне і придатне 
для роботи рішення. Схильні зосереджуватися на практиці або практичних ідеях. Їм 
подобається, щоб усе працювало. 
Ясно, що цикл навчання Колба і стилі навчання Хоні і Мамфорда не містять усю можливу 
інформацію. Проте цикл і стилі навчання забезпечують корисну структуру для планування 
навчання і це можна вигідно застосовувати як керівництво для розуміння відносин між 
методами навчання і навчання труднощів учня, обговорення тощо. 
Розмірковуючи про два підходи до навчання, ми відзначаємо різницю між способом 
навчання та стилем навчання. Спосіб навчання розкриває суть того, як ті, хто навчається 
абсорбують інформацію, що пропонується, наприклад, на заняттях. Стиль навчання має 
відношення до того, яким чином слухач перероблює інформацію9. Щоб краще зрозуміти 
цикл навчання, прочитайте наступні приклади: 
 

Приклад 

«Туризм в Одесі розвивається швидкими темпами, і для того, щоб задовольнити 
потреби вивчення англійської мови, викладачі профтехучилища № 26 розробили ряд 
короткотермінових курсів. Три з них є цільовими для штатних працівників, які 
бажають поновити або удосконалити свої знання з англійської мови. 

                                                        
9 «Використання різних стилів навчання на заняттях» в замітках Кріса Лонга. Книга 14, № 2, осінь 
1998 р. Українською та російською мовами не опубліковувалось. 
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Слухачі першого курсу прийшли з різних готелів і туристичних агентств, і в них зовсім 
різний мовний рівень. Після першого тижня навчання викладач, пан Коваленко, захотів 
дізнатися, як йому вдалося відрегулювати своє викладання, краще пристосовуючись до 
потреб слухачів. Тому він декілька годин вів бесіду із слухачами про послідовність, рівень 
курсу, свій метод навчання, завдання тощо. 
Він дійшов висновку, що більшість слухачів намагалися пов’язати навчання з ритмом, 
що вже знали, щоб знайти знайомі зразки в усьому новому, що вони засвоїли. Більшість 
сказали, що вони вважають за краще розуміти основні граматичні правила, тоді як 
дехто віддавав перевагу розмовній мові або виконанню вправ. Взагалі всі почували себе 
ніяково, повернувшись до школи, і боялися, що не зможуть виправдати сподівання. 
Пан Коваленко спробував застосувати до одержаних даних теорію експериментального 
навчання Колба. Він зрозумів, що його слухачі мають схильність до: 
– конкретних завдань або абстрактної концептуалізації (вертикальний  континуум); 
– обмірковування за спостереженнями або активного експериментування  (як вони 
оброблюють інформацію). 
Слухачі починають навчальний процес тоді, коли їх направляють на нові предмети. Їхній 
попередній досвід навчання – особливо мовна підготовка – використовувався як 
відправний пункт, що дає змогу формувати нові узагальнення, які можна використати, 
розмовляючи англійською мовою. 
Було також зрозуміло, що не всі слухачі витратили однаковий час по кожній з чотирьох 
стадій циклу навчання. Витрачений час визначився стилем навчання, якому вони віддали 
перевагу. 
Використовуючи теорію навчання, викладач обговорив із слухачами чотири різні типи 
навчання: 
* Тип 1 (конкретний, обмірковувальний). Типове запитання учня «Чому?». Він добре 
відповідає поясненням, як матеріал пов’язаний з їхнім досвідом, їхніми інтересами та 
їхньою майбутньою професією. Щоб пояснити їхнє навчання,  викладачеві треба 
передусім дати їм мотивацію. 
* Тип 2 (конкретний, активний). Цей учень задає запитання: «А що, коли?». Він 
застосовує матеріал курсу до нових ситуацій, щоб вирішити реальні  проблеми. Для 
того, щоб активно працювати з цим типом учнів, викладач  повинен вийти за рамки 
повтореного шляху, збільшити до максимуму можливості для слухачів, щоб вони самі 
змогли відкривати для себе нові. 
* Тип 3 (абстрактний, активний). Типове запитання для цього типу навчання: «Як?» 
відповідає наявним можливостям працювати активно за добре продуманим  завданням і 
вчити методом спроб і помилок у «надійному» оточенні. У цьому разі  викладач повинен 
виступати в ролі тренера, який забезпечує практичні заняття та зворотний зв’язок. 
* Тип 4 (абстрактний, обмірковувальний). «Що?» – основне питання для цього  типу 
навчання. Учні відповідають інформації, наданій в організованій, логічній та корисній 
формі, якщо у них є час для обмірковування. Викладач повинен наголошувати на 
основних принципах, відводячи час на обмірковування. 
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Вправа 

 
 
Приклад10 
Віктор вступив на короткостроковий курс з вивчення комп’ютерної технології. У 
перший день він приходить прослухати, про що цей курс. Слухачі одержують ряд 
завдань відповідно до програми, щоб в кінці курсу здати залік. Віктору скучно сидіти в 
класі за комп’ютером і він вважає, що викладач займається вирішенням елементарних 
завдань. Він вирішує займатися вдома, а потім прийти на залік. За ніч до заліку 
повторив ряд вправ. 
Ольга вступила на той самий курс, що і Віктор. Вона трохи невпевнена, як 
використовувати комп’ютерну програму, бо всього так багато, чого вона ще не 
спробувала. Ольга справді хоче впевнитися, що на роботі у неї не буде завдань, які вона 
раніше не виконувала. Приходить на кожний урок, і учитель показує їй, як працює 
комп’ютерна програма. Вона хоче мати додаткові завдання для того, щоб 
попрацювати вдома, щоб перед заліком вона все спробувала. Викладач також забажав, 
щоб Ольга перед тим, як попросити додаткове завдання, проглянула роздатковий 
матеріал. За тиждень до заліку щовечора вона знову повторювала всі записи. 
Сергій вважає, що курс не розроблено. Слухачі отримують завдання для виконання, але 
викладач майже не пояснює, як організовано програму і для чого її можна застосувати. 
Він на роботі взяв підручник, купив декілька брошур і підручник для версії комп’ютерної 
програми. Вважає безглуздим, що версія програми, яку вони використовують на 
заняттях, не така, як версія, якою користуються на роботі. Він більше довіряє 
підручнику, ніж завданням викладача. Відвідує всі уроки і задає багато запитань, 
пов’язаних з особливостями програми. Викладач вважає це смішним, бо сам також 
спочатку читає підручник. Проте у викладача часу на обговорення немає, бо він повинен 
виконати практичні завдання. Сергій ввечері перед заліком читає частину підручника і 
брошуру і виявляє, що він має переваги перед можливостями програми. 
Олена вважає курс прекрасним. Вона систематично ходила на заняття і виконувала 
майже всі завдання. Кращим вважає те, що дістала багато ідей, як удосконалювати 

                                                        
10 Цей приклад з незначними змінами взято зі статті Лайз-Лотт Равнмарк. Українською та російською 
мовами не опубліковувалось. 

Пан Коваленко обговорив одержані дані зі своїми колегами. Один викладач 
пригадав, що зі студентських років він пам’ятає, що технічне навчання майже 
повністю наголошує на формальній уяві даного предмета (лекції), на методі 
навчання, який підходить учням другого типу навчання. 
Інші сказали, що для досягнення всіх типів навчання викладачеві доцільно 
пояснити кожну нову тему (тип 1), подати основну інформацію і методи, які 
асоціюються з темою (тип 2), забезпечити можливість практичної роботи 
(тип 3) і сприяти застосуванню дослідження (тип 4). 
Обговорили також зв’язки між чотирма типами учнів, чотирма стилями 
навчання Пітера Хані і Алана Мамфорда і чотирма способами навчання. 
Хоча й не дійшли згоди, що краще: відповідати всім стилям навчання чи 
допомагати студентам удосконалювати пізнавання інших стилів, ніж тому, 
якому вони віддають перевагу. 
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свою роботу. Багато працювала над завданнями, які по-новому розкрили використання 
програми. Для неї не цікаві особливості програми, які вона не може використати на 
роботі, і переконується, що якщо вона повинна виконувати ті завдання, які нічого їй не 
дають, це скучно (втомлююче). Коли стикається з важким питанням, просить 
викладача допомогти їй або порадити, як його вирішити. Вона також запитує Сергія, 
бо він завжди знає, як виконати завдання, але багато говорить і довго пояснює, замість 
того, щоб просто відповісти на запитання. 
Роблячи огляд курсу, викладач пояснює, що слухачі – це дорослі люди і розуміють, як їм 
краще навчатися. Тому викладач вирішив кожного навчати так, як він вважає за краще 
для себе, і таким чином знайшов можливість і для себе, як найкраще підтримувати 
кожного учня. Його власний найкращий стиль навчання вплинув на вибраний метод 
викладання, але не більше, ніж кожний учень міг сприйняти. 

 

Вправа 

 

Вправа 

 

Обговоривши стилі навчання, можна розпочати детальне планування курсу. 
  

Прочитайте ще раз наведений вище приклад і обговоріть такі питання: 
Який із стилів навчання представляють чотири слухачі курсу і чому? 
Якби вам довелося коментувати викладання і пояснення вчителя, що б ви 
сказали? 
Чи не здається вам, що найкраще: погодити чотири стилі навчання чи 
викладач повинен спробувати зміцнити свої здібності? 

Прочитайте розповідь, що подана нижче і: 
* обговоріть, як способи навчання Ольги та її сина можуть пов’язуватися з 
циклом  Колба; 
* спробуйте визначити, який стиль навчання використовують Ольга і її син. 
Ольга щойно купила новий телевізор і дуже хвилювалася, як його доставити у 
наступну п’ятницю. Телевізор мав багато нових особливостей, детально про 
які зазначалося в доданій інструкції з експлуатації. Ольга, не читаючи 
інструкцію, просто включила телевізор в мережу і почала використовувати 
пульт керування, щоб знайти різні канали. 
Її син, Віктор, прийшов, щоб подивитися на новий телевізор. Він сказав, що 
вона неправильно його встановила, не дотрималася рекомендацій, про які 
говориться в інструкції, і сказав, що треба уважно читати інструкцію з 
експлуатації телевізора, дотримуватися її вимог для встановлення різних 
особливостей. Ольга вважає, що якщо читати інструкцію, це відбере у неї 
багато часу. 
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Розробка процесу навчання 
Вище ми використовували термін «учіння» та «навчання». Яка ж різниця між ціма двома 
поняттями? 
 

3 Учіння – процес здобуття знань, навичок і вироблення установок. 
3 Навчання – процес здобуття знань, навичок і установок для певного виду діяльності  

організованим способом, наприклад, для виконання конкретної роботи або завдання. 
 

З наведених визначень видно, що відмінність між учінням і навчанням полягає в тому, що 
учіння – це природний процес здобуття нових знань, навичок і установок, тоді як навчання – 
це організований процес, спрямований на здобуття таких знань, навичок і установок, які 
можна безпосередньо застосувати в реальній ситуації. Під поняттям організованого процесу 
розуміємо організацію навчання у певних часових рамках і за розробленою програмою, 
наприклад, у формі розкладу занять в професійного-технічному навчальному закладі. 
Учіння може здійснюватися різними способами, включаючи і навчання, і може бути 
випадковим, а не організованим процесом. Ви самі бачите, що термін «учіння» значно 
ширший за поняття «навчання». 
 
        

 
 
 
 
 

Рис. 2.5. Учіння і навчання 
 

У ролі викладачів системи профтехосвіти України ви є частиною організованої системи, 
мета якої – дати кожному учневі кваліфікацію (навички, знання, установки), необхідну для 
виконання роботи, наприклад, столяра, фермера або токаря. Це означає, що офіційна 
система профтехосвіти і навчання в Україні пропонує організоване навчання, яке сприяє 
учінню. З другого боку, це також означає, що офіційна система не є єдиною для 
можливостей навчання. 
  

Цілі навчання 

Перш за все, ніж приступати до розробки програми, треба визначити цілі і завдання 
навчання. 
3 Цілі навчання – сума знань, навичок і установок, які повинен мати учень на кінець 

навчання. 
 
Як видно з визначення, під цілями навчання розуміють не тільки самі цілі, а й результат 
навчання. Важливо відзначити, що цілі навчання є зв’язуючою ланкою між виявленими 
потребами і змістом програми навчання. 

Навчання 

Учіння 
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Рис. 2.3. Від потреб у навчанні до змісту курсу 
 

Іншими словами, виявлені потреби у навчанні, треба розглядати через призму поняття 
навчання і підкріплювати формулюванням навчальних цілей, що визначають та 
встановлюються структуру змісту курсу. 
Цілі навчання повинні: 

• чітко формулювати зміст предмета навчання; 
• бути описані у поведінкових термінах і, по можливості, якісно (рівень, якого 
досягають) і кількісно (наприклад, кількість учасників) вимірюватися. 

Ви побачите зв’язок з розвитком стандартів, про які говорилося в главі 1. Формулювання 
навчальних цілей дуже складне завдання, яке потребує уникнення таких помилок: 

• надто туманних або розпливчастих формулювань (аналіз потреб у навчанні повинен 
допомогти конкретно визначити належний рівень знань); 

• впевненість у тому, що можна задовольнити потреби у навчанні тільки через навчання 
(часто потрібне таке ненавчальне втручання, як організаційні зміни, складання нової 
посадової інструкції, освоєння нового обладнання тощо). 

Щоб цього досягти, можна цілі навчання розділити на знання, уміння і навички, а також 
установки11. Спробуємо визначити ці три поняття. 
 

3 Знання – це інформація (дані, поняття і стосунки), яку індивід може відтворити. 
3 Уміння і навички – здатність людини виконувати роботу або завдання. 
3 Установка – ставлення або підхід до виконуваної роботи чи завдання. 
 
Разом ці поняття складають загальне ціле, оскільки будь-яка робота чи завдання можуть 
описуватися з точки зору потрібних знань, навичок і установок. 
Такі терміни, як знання, уміння і навички, багатьом добре відомі, тоді як поняття установки – 
термін відносно новий, і тому пояснимо його на такому прикладі. 
 

Приклад 
Керування машиною потребує певних знань і навичок. Автомобілісту потрібні 
теоретичні знання про машину, і практичні навички, наприклад уміння виконувати лівий 
поворот. Він також повинен знати правила дорожнього руху, оскільки незнання їх 
може спричинити аварії та жертви. Отже, для керування автомобілем потрібні як 
знання, так і навички. Однак, навіть маючи аналогічні знання і навички, багато водіїв 
по-різному ставляться до самого процесу керування. Хтось вважає, що правила 
написані не для нього, а для решти автомобілістів або навіть для пішоходів. Інакше 
кажучи, їхня установка стосовно поведінки за кермом зовсім неоднакова. 

 

З точки зору процесу навчання питання вироблення правильних установок стосовно 
виконання роботи чи завдання не менш важливе, ніж здобуття основних знань і навичок. 
Наприклад, якщо таксомоторному парку потрібні водії, то він зацікавлений мати таких 
                                                        
11 Це пов’язано зі сферами навчання Бенджаміна Блума. Бенджамін Блум, М. Д. Енгельгард,  
Е. Дж. Ферст, В. Г. Хілл та Д. Р. Кретуал «Систематика цілей навчання: класифікація стилів 
навчання». Нью-Йорк, Лонгліз Грін, 1956. 

 
Потреби у 
навчанні 

 
Цілі  

навчання 

 
 Зміст курсу 
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фахівців, які не тільки б мали добрі знання про машину чи правила дорожнього руху, а й 
навички керування, і передусім уміння ввічливо і чесно обслуговувати клієнтів, 
дотримуватися правил безпеки, бережливо ставитися до машини, мати добрі стосунки з 
колегами тощо. 
Отже, поняття установки – це поведінковий термін. Щоб зрозуміти взаємозв’язок між 
знаннями, навичками і установками, потрібен комплексний підхід.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6. Знання, навички і установки 
 

Ми знаємо, що деякі види робіт і завдань потребують ґрунтовних навичок, тоді як наявність 
глибоких знань або цільової установки не обов’язкова. Інші види робіт можуть вимагати 
абсолютно іншого поєднання цих трьох елементів. 
Наведемо перелік ряду термінів, які можна використати для опису знань, навичок і 
установок. Цей список можна доповнити. 
 

Знання (пізнавальні)  Знання: згадати, визначити, розпізнати, відібрати,  
повідомити, перелічити, назвати. 
Розуміння: описати, обговорити, розрізняти, пояснювати, 
пояснити. 
Аналіз: проаналізувати, класифікувати, порівняти,  
зіставити, вирішити, диференціювати. 
Синтез: розбити по категоріях, з’єднати, оформити, 
інтегрувати, перевірити, резюмувати; 

Навички (застосування) вибирати, відібрати, розділити, спробувати, починати, 
розвивати, виставляти, підготувати, продовжувати,  
показати, вирівнювати, змінювати, вибрати, виконати, 
практикуватися, повернути, адаптувати, перетворити,  
замінити, оформити, порівняти, зіставити, застосувати, 
продемонструвати, інтерпретувати, видозмінювати,  
використати, розрахувати, провести (наприклад,  
інтерв’ю), надрукувати (наприклад, лист); 
 

Установки (емоційні)  приймати, затверджувати, вибирати, погоджуватися,  
не погоджуватися, запропонувати, захистити, виразити, 
з’єднувати, приймати рішення, виставляти, впливати,  
кваліфікувати, підтверджувати, передавати у, визнавати 

 

Зн
ан
ня

 Навички 

Установки 
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цінність, інтегрувати у (завдання чи процедуру). 
Щоб у подальшому визначити цілі навчання, можемо додати умови і стандарт. Умова 
повинна описати, за яких умов дане завдання можна виконати. Це допоможе відповісти на 
такі запитання: 

• Яка інформація потрібна учневі для виконання роботи? 
• Який ресурсний матеріал буде потрібен тому, хто навчається при виконанні  

 завдання? 
• Чи буде надана учневі допомога або спеціальне обладнання? 

  

Приклад 
Після закінчення курсу слухач зможе: 
• без використання записів дати усну презентацію основних п’яти принципів турботи 
про клієнта; 
• зареєструвати громадян своєї країни та іноземних гостей, використовуючи форму 
реєстрації готелю і комп’ютерну реєстрацію; 
• застосувати принцип турботи про клієнта у своїй щоденній роботі. 
Стандарт описує, який рівень роботи буде виконано. 

 

Приклад 
Після закінчення курсу слухач зможе: 
• дати усну презентацію п’яти головних принципів турботи про клієнта без 
використання записів; 
• виконати бездоганну реєстрацію гостей своєї країни та іноземних, використовуючи 
форму реєстрації готелю і комп’ютерну реєстрацію; 
• застосувати принцип турботи про клієнта у своїй роботі, підвищуючи якість 
обслуговування. 
Ви побачите, як розвивалися різні цілі навчання. Розглянемо приклад про цілі навчання 
курсу. 

 

Приклад 
Для курсу комп’ютерного навчання були поставлені наступні цілі навчання. 
Простежте, як удосконалюється ціль навчання від знання до установки. 
Після курсу навчання: 

Знання Учні зможуть пояснити кожну з 4-х стадій, згідно з посібником 
користувача, включати та реєструватись у комп’ютерній 
мережу 

Навички Учні зможуть пояснити і продемонструвати кожну з 4-х 
стадій, згідно з посібником користувача, розпочати роботи і 
реєструватись у комп’ютерній мережі 

Установка Учні зможуть пояснити і продемонструвати, що вони 
розуміють важливість та можуть підтвердити використання 
кожної з 4-х стадій переходу і та реєстрування у системі, 
згідно з посібником користувача, щоразу, коли вони 
користуються комп’ютером 
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Якщо до прикладу додамо умову і стандарт, концепція навчання матиме приблизно 
такий вигляд: 
Після курсу навчання учні зможуть пояснити і продемонструють, що вони розуміють 
важливість та зможуть підтвердити використання кожної з 4-х стадій переходу і 
реєстрування у системі, згідно з посібником користувача, щоразу, коли вони 
користуються комп’ютером. 

 

Вправа 

 
 

Коли ціль навчання сформовано, можна розпочати розгляд інших елементів курсу, 
наприклад, як організувати ваше навчання. 
 

Як організувати ваш процес навчання 
Курс навчання складається, як правило, з ряду навчальних одиниць, таких, як аудиторні і 
практичні заняття, екскурсії тощо. Сукупність цих одиниць і складає курс навчання. 
 

 

 
 
 
 
 

Рис. 2.7. Від навчальної одиниці до курсу навчання 
 

Прикладом навчальної одиниці може бути той чи інший предмет у розкладі занять, що 
вивчається один або декілька разів на тиждень.  
Іншим прикладом є модуль. При модульній організації курсу спочатку закінчуємо один 
предмет, перш ніж перейти до наступного. Ці два види навчальних одиниць найбільш 
поширені. 

Розклад уроків 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

Історія Бухгалтерський 
облік Фізика Бухгалтерський облік Англійська 

мова 

Математика Українська мова Математика Основи ринкової 
економіки 

Англійська 
мова 

Математика Українська мова Російська мова Географія Математика 
Основи ринкової 

економіки Англійська мова Фізкультура Історія Фізика 

Прочитайте вищезазначену ціль навчання і обговоріть з вашим колегою, де ви 
можете визначити знання, навички і установки. 
Спробуйте також установити умови і стандарти. 

 

Загальна 
характеристика 
курсу навчання 

Загальна  
характеристика 
навчальної 
одиниці 
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 Фізкультура Фізкультура Фізика  

      

План модуля 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.8. Розклад уроків і план модуля 
 

 
Структура програми або курсу навчання12 

 

Наведемо зразки схем, які можна використати під час складання програми курсу навчання. 
Проте ви побачите, що багато пунктів можна застосовувати і в первинній профтехосвіті. 
Курс навчання в цілому (загальна характеристика) наведено в табл. 2.1, а окремі навчальні 
одиниці – у табл. 2.2. Читайте уважно схему та потім обговоріть її ряд за рядом. Ви 
побачите, що схеми дуже прості та включають вже раніше описані нами компоненти. 
Давайте тепер більш детально ознайомимось з таблицею. 
Перші два пункти (табл. 2.1) містять загальну інформацію, назву курсу і загальні відомості 
про курс. 
Загальні цілі навчання повинні охоплювати увесь зміст курсу і визначатися з точки зору 
знань, навичок і установок, що набуваються. Важливо, щоб цілі і завдання визначалися 
максимально чітко, аби уникнути неправильного розуміння результатів навчання.  
Під час формулювання завдань навчання задавайте собі такі три запитання: 

• Що повинен знати учень? 
• Що він повинен вміти робити? 
• Які зміни у поведінці учня повинні бути помітними? 

                                                        
12 Для додаткової інформації та прикладів дивіться публікацію Європейського Фонду Освіти «Вміння 
володіти додатковими засобами по оцінці потреб в навчанні та розробці програм». Опубліковувалось 
тільки англійською мовою. 

Вступ до предмета 
(курс) 

Принципи ринкової 
економіки Приватний бізнес 

Бухгалтерський облік Маркетинг 



Розділ 2:                       Планування програми навчання 

 48 

Табл. 2.1. Загальна характеристика курсу навчання 

Курс навчання Навчальна програма або курс 

1. Загальні відомості Короткий виклад загальних відомостей про курс і пов’язану з 
ним інформацію 

2. Цілі і завдання навчання Детально опишіть загальні завдання курсу, що видасться вам 
складною справою. Для вирішення цієї проблеми 
рекомендується сформулювати цілі в плані того, що слухачі 
повинні знати, уміти і розуміти після закінчення курсу. Це в 
майбутньому слід деталізувати чи підтримувати поведінковими 
термінами стосовно до знань, навичок і установок, здобутих у 
процесі навчання 

3. Цільові групи Опишіть цільову групу 
4. Вхідні вимоги Потрібний початковий рівень знань і навичок тощо. Попередня 

інформація, яка надається слухачам 
5. Зміст курсів Опишіть навчальні одиниці курсу навчання. Тут можна просто 

перелічити модулі 
6. Тривалість Термін навчання і коли відбуваються заняття, наприклад, 

вранці, ввечері, в неділю 
7. Методи і прийоми Перелічіть методи навчання, які будете використовувати 
8. Педагогічний склад Поіменний список фахівців, яких залучають до курсів 

(викладачі, фахівці, викладачі з погодинною оплатою, фахівці 
підприємств, які відвідуєте) 

9. Місце і умови навчання Прізвище, ім’я та по батькові відповідального за курси. Місце 
занять. Умови, необхідні для забезпечення курсів 

10. Методи оцінки  Як оцінюватиметься навчання? Оцінка повинна відповідати 
поставленим загальним цілям навчання 

11. Витрати Для внутрішнього використання можете включити бюджет 
цілого курсу навчання. Для потенційних слухачів курсу треба 
вказати вартість за відвідування занять 

 

 

У пункті 3 вживається поняття цільової групи. Цільовою називається група, чиї потреби у 
певних знаннях і навичках покликаний задовольняти цей курс навчання. Курс можна 
розробити так, щоб у навчанні взяли участь всі члени цільової групи, наприклад, усі 
зварники Одеської верфі. У цьому разі курс буде спеціально розроблений або пов’язаний з 
певною компанією. 
Якщо курс розрахований на зварників взагалі, тоді він є загальним і націлений на 
задоволення різних потреб у навчанні, наприклад, курс підвищення кваліфікації для всіх 
зварників. Звичайно, для першого типу курсів відповідність програми курсу для тих, хто 
навчається індивідуально, повинна бути дуже високою, тоді як загальні курси не можуть 
цілком задовольнити всі потреби індивідуальних громадян. 
 

Приклад 
Туристична агенція міста Одеси «Х-сервіс» працює на українському ринку з 1991 року. З 
1994 року вона значно розширила обсяг послуг, що надаються за рахунок організації 
турів у країни Східної Азії та Європи. Тому для працівників агенції розроблено курс, який 
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забезпечує знання та вміння з таких напрямів: 
- формування туристичних маршрутів, виходячи з можливостей та побажань клієнтів; 
- порядок оформлення закордонного паспорта і візи; 
- порядок бронювання авіаквитків та номерів у готелях; 
- порядок оформлення медичного страхування для клієнтів, що виїжджають  у ці країни 
на відпочинок. 
Усі працівники агенції, які працюють з клієнтами, що від’їжджають у ці регіони, 
складають цільову групу (аудиторію). У подальшому цей курс провели у багатьох інших 
туристичних агенціях України. Таким чином цільова група збільшилася. Відповідно, 
зміст курсу став загальним для всіх, хто навчався, хоча первісно був розроблений для 
задоволення потреб у навчанні певної цільової аудиторії. 

  

 

Вправа 

 
  

Вхідні вимоги (пункт 4) пов’язані з цільовою групою. Ці вимоги встановлюють вихідний 
рівень знань, досвід роботи, кваліфікацію, вік, необхідні екзамени тощо для того, щоб 
слухачі отримали максимальну віддачу від курсу навчання або змогли вступити на курс. 
 

Приклад 
Тренер навчального центру «Прогрес» Тарас Шевченко на основі проведеного ним 
аналізу потреб у навчанні організував курс навчання для туристичних агенцій м. Одеси, 
попередньо обговоривши з керівництвом компанії рівень його складності. 
Було встановлено такі вимоги до кандидатів на навчання: 
- бажання вивчати нові предмети; 
- вільне володіння англійською мовою; 
- більше як два роки роботи в компанії; 
- ПК. 

 
Пункт 5 – загальний зміст навчання – це перелік предметів, які входять до курсу, 
наприклад, англійська мова, європейські митні правила, профілактика технічного 
обслуговування тощо. 
Пункт 6 – це вказівки тривалості всього курсу в днях чи уроках (16 уроків – 3 вечірніх з 
19.00 до 21.30, понеділок, середа і п’ятниця з 3 січня до 13 березня). 
Методи і прийоми (пункт 7) – це перелік тих методів, які застосовуватимуться в процесі 
навчання. 
У пункті 8 – викладацький склад – наведено поіменний список викладачів та інших 
фахівців, яких залучають до курсу. Якщо не можна зазначити прізвище якоїсь особи, то слід 
вказати кваліфікацію чи рівень знань. 
 

Чим відрізняється загальний курс від розробленого спеціально? 
Як ці відмінності впливають на побудову курсу в цілому? 
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Приклад 
Менеджер одеської туристичної агенції Дмитро Шостак поцікавився у тренера Тараса 
Шевченка, який розробляв курс навчання, де можна знайти фахівців, які б могли взяти 
на себе викладання окремих предметів. Тарас Шевченко знав, що його навчальний центр 
має фахівців, які добре ознайомлені з порядком оформлення закордонного паспорта, візи 
та медичного страхування. Фахівця, який знає особливості формування туристичних 
маршрутів, можна знайти в Університеті туризму, економіки та права в м. Києві. А 
питання щодо фахівця з бронювання авіаквитків та готельних номерів на 
міжнародному ринку дуже проблематичне. Але він пообіцяв, що складе перелік вимог до 
такого фахівця і поцікавиться, де його можна знайти. 
Разом вони склали таку характеристику: 
• досвід практичної роботи з системою бронювання авіаквитків «Амадеус» чи 
«Галілео»; 
• досвід практичної роботи щодо бронювання готельних номерів у готелях Східної 
 Азії та Європи; 
• досвід викладацької роботи з дорослими. 
Тарас Шевченко відіслав цю характеристику своєму колезі Олегу Марчуку в Київ, який 
пізніше повідомив, що таку людину можна знайти в туристичній фірмі «САМ», офіс 
якої є в м. Одесі. 

 

У пункті 9 зазначено місця та умови для організації навчання, а також наявні навчальні 
потужності і технічні засоби навчання: кількість столів, стільців, дощок, карт і схем 
(наприклад, великої карти світу, схеми вантажівки), наявність кодоскопу тощо. 
Пункт 10 – це оцінка курсу. Навчання не можна вважати закінченим без оцінки результату, 
тому в пункті 10 слід коротко зазначити, як проводитиметься оцінка курсу. Останній пункт – 
вартість за навчання тих, що навчаються індивідуально,і бюджет курсу. Треба скласти 
систему витрат на утримання курсу, щоб знати, скільки слухачів вам потрібно для того, 
щоб не знизити дохід і мати прибуток13. 
Звичайно, ви не зможете заповнити всю форму, якщо не проглянете розділи, які 
розкривають виконання і оцінювання навчання. Із загальним описом цілого курсу можемо 
планувати кожний предмет або модуль – залежно від підходів, вибраних вами. Це означає 
подальшу деталізацію кожного предмета, згаданого в пункті 5 вищезазначеної таблиці. 
Буде доречним знову побачити рис. 2.5. 
Наведемо таблицю для кожного предмета курсу/ навчальної програми. Маючи загальну 
характеристику всього курсу, можна приступити до розробки окремих дисциплін (табл. 2.2).  
 
Вправа 
 

 

                                                        
13 Хоча в цій публікації ми не розглядали питання щодо вартості курсу, це є дуже важливим, і не 
повинно бути пропущено. 

Які види навчання ви вважаєте такими, що найбільше підходять для слухачів і 
чому?  

Які види навчання ви вважаєте такими, що найбільше підходять для дорослих і 
чому? 
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Табл. 2.2. Загальна характеристика навчальної одиниці 
 

Найменування навчального курсу 
1. Номер Номер одиниці 
2. Назва Яка назва одиниці? Можете згадати, якщо це урок, який, мабуть, 

буде найбільш загальним поняттям, відвідування підприємств, 
виступ запрошених фахівців, практичний семінар або поєднання 
різних типів уроку 

3. Навчальна ціль Цілі і завдання навчальної одиниці. Рекомендується сформулювати 
цілі з точки зору знань, навичок і установок 

4. Вхідні вимоги Потрібний початковий рівень знань, навичок тощо. У практичних 
термінах можна зазначити, яку одиницю/ модуль слухачі успішно 
закінчать перед тим, як продовжити її вивчення 

5. Методи і прийоми  Методи, які використовуються під час проведення одиниці 
6. Навчальні матеріали Які навчальні матеріали використовуватимуться? Якщо можна, 

вкажіть назву 
7. Тривалість Скільки уроків (годин) відводиться на цю одиницю? 
8. Викладачі Хто буде задіяний в реалізації навчальної одиниці? 
9. Навчальні умови Які особливі навчальні потужності потрібні для проведення 

одиниці? 
10. Методи оцінки Як оцінюватиметься одиниця/модуль? 
11. Витрати Для внутрішнього використання доцільно розраховувати кожну 

або деякі одиниці/модулі. Один модуль може бути дуже дорогим, 
тому доцільно контролювати витрати. Якщо ви, наприклад, 
повинні використовувати матеріал, який дорого коштує, треба 
думати, як придбати дешевший і не купити більше, ніж потрібно. 
Деякі учні можуть припинити відвідування занять на той час, коли 
ви перейдете до практичних занять, які дорого коштують. Отже, 
вам не потрібно так багато матеріалу, як ви первісно 
розраховували. 

   
Щоб уміти заповнити форму, треба прочитати наступні розділи. 
  
Що треба врахувати під час розробки навчального курсу 
Ми розглянули один із інструментів (таблиці), до якого можна звернутися під час розробки 
курсу навчання. Як ви, мабуть, здогадалися, що найважливішим при цьому буде 
формулювання цілей навчання. Цілком логічно, що навчальні цілі визначатимуть не тільки 
зміст курсу, а й всі інші пункти таблиці.  
Розглянемо чинники, які слід враховувати під час розробки курсу. Можливо, перелік 
наведених чинників видасться вам неповним, тому хотіли б, щоб ви розширили його на свій 
розсуд, щоб на майбутнє у вас був повний перелік, необхідний для розробки будь-якої 
програми курсу. 
 
Крива навчання 
Ваш досвід підказує, що прогрес у навчанні носить нерівний характер. Проілюструємо це 
на графіку, який показує, що здобуття знань, навичок і вироблення установок зростає з 
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часом (від А до В). 
Ви також бачите, що навчання від А до С більше, ніж від С до В, використовуючи один і 
той же час. Якщо треба навчити учня конкретних навичок, процес пізнання спочатку йде 
швидко (від А до С), а потім темп засвоєння нового матеріалу значно знижуватиметься (від 
С до В). Це називається кривою навчання і така крива у кожного учня різна. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 2.9. Крива навчання 
Приклад 
Олена почала навчатися плаванню та досягла успіхів. Вона хотіла бути однією з 
найкращих в області, і для того, щоб удосконалити цей вид спорту швидше, їй довелося 
дуже довго та старанно тренуватися, щоб хоча б трішки краще плавати. 

 
Вправа 

 
Як вже зазначалось, що крива навчання в усіх нас різна і вона має тенденцію до зміни при 
різних видах навчання. Усе залежить від предмета і методики. Насправді, наша крива 
навчання є, мабуть, неоднаковою з етапами руху вперед, з плато (періодом повільного 
накопичення знань) і навіть з перешкодами. 
Плато і перешкоди – це важкі ситуації, що потребують уваги з боку викладача, яка може 
бути у вигляді терпеливої, додаткової допомоги або просто пояснення. Зовсім нормальним 
є те, що навчання просувається різними темпами. 
    
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
Рис. 2.10.  Крива навчання 
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Чому темпи зростання здобуття знань, навичок і вироблення установок з 
часом знижуються? 
 

Плато навчання 
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Під час розробки курсу навчання треба взяти до уваги труднощі вивчення цього предмета 
взагалі, якщо визначені методи навчання більше підходять для вивчення, то використати їх, 
щоб відповідати різним стилям навчання, розподіляти час викладання предмета, 
повернутися знову до предмета для закріплення. 
Чим менший обсяг нової інформації і кількість питань, що розглядаються на кожному 
уроці, тим швидше засвоюватиметься матеріал. Пояснюється це тим, що за один раз можна 
засвоїти тільки певний обсяг матеріалу. При подачі надто великого обсягу нового матеріалу 
відбувається інформаційне перевантаження, внаслідок чого нова інформація не 
приймається. Викладачі, які добре знають предмет, схильні очікувати надто швидку криву 
навчання і, значить, надто щільний обсяг матеріалу. 
 
Вправа 

 
 
Вправа 

 

 
Теорія і практика 
Поєднання теорії і практики часто є добрим засобом стимулювати і активізувати 
навчальний процес. Поєднання теорії і практики дає змогу використовувати різні методи. 
Теоретичні заняття будуть ефективнішими, якщо учні матимуть змогу застосувати теорію 
на практиці або безпосередньо у завданнях. Якщо учням надати можливість «погратися» з 
обладнанням та інструментами, то вони, напевне, виявлять більший інтерес до предмета і 
засвоювання буде більш всебічним. 
Звичайно, поєднання теорії і практики повинно бути закладене у змісті курсу. Треба 
продумати, чи потрібна практика і, якщо так, то в яких навчальних одиницях. Для практики 
можливо потрібні спеціальні навчальні потужності, наприклад, майстерні або відвідування 
підприємств чи інших об’єктів, цікавих у зв’язку з навчанням.  
 

Предмет і методи навчання 
Рішення про те, як сумістити теорію і практику, є частиною більш загального рішення, а 
саме: який метод навчання найкраще підходить для предметів, що включаються до програми. 
Усі ми розуміємо, що не можна навчити керувати автомобілем методом спроб і помилок. 
Практика (тренування на полігоні) має важливе значення, але передусім потрібен і 
невеликий теоретичний екскурс у предмет, для чого можна використовувати аудиторні 
заняття. 
Приймаючи рішення про використання у навчальній одиниці того чи іншого методу, треба 

Вірно чи те, що школярі засвоюють предмет вивчення, якщо його подають 
поступово, тему за темою, а дорослі учні засвоюють весь матеріал повністю і 
чому? 

Досвід показує, що чим краще ми катаємося, наприклад, на велосипеді чи 
друкуємо, тим менше думаємо про це. З другого боку, ми також знаємо, що 
чим краще ви, наприклад, викладаєте, тим більше думаєте про це. Поясніть 
це. 
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враховувати і спеціалістів, що долучають до курсів, тобто конкретних викладачів. Чи зможе 
викладач використовувати цей метод навчання, який ми пропонуємо? 
Наведена нижче вправа ясно свідчить, що прийняття рішення про застосування тих чи 
інших методів – складний процес, який вимагає урахування всіх чинників. 
 

Вправа 

 
Навчальні умови 
Хоча ви і не в змозі перебудувати навчальні корпуси так, щоб привести їх у відповідність з 
сучасними вимогами навчання, все-таки необхідно забезпечити добрі умови, тобто 
правильне освітлення, потурбуйтеся про опалення, зручні стільці й столи. Усі допоміжні 
засоби навчання – дошка, крейда, указка тощо – також повинні бути на місці. 
Головне полягає в тому, щоб під час розробки курсу навчання не виходити з тих 
навчальних потужностей, які у вас є. Розробляючи курс, треба враховувати ваші конкретні 
умови.  
Сказати легко, а зробити складно, проте завжди треба продумати, як знайти нові й кращі 
способи навчання. 
 
Тривалість курсу 
Відомо, що коли урок надто довгий, то увага розсіюється. Дослідження показують, що 
увагу учнів можна утримувати близько 20 хвилин. Але важлива не тільки тривалість уроку, 
а й тривалість курсу навчання, який вимагає ретельного розгляду.  
З цієї причини не менш важливою є тривалість навчальної одиниці, яка визначається самим 
предметом. Неможливо за годину навчитися їздити на велосипеді: для цього потрібно 
більше часу. Але якщо на це щоденно витрачати 4 години протягом місяця, то це набридне. 
Тривалість курсу навчання є балансом між тим, що визначається предметом, скільки часу 
учень може витратити на навчання і оплату курсу. 
 

Вправа 
 

 
 
Ми розглянули засоби і чинники окремо, але на практиці вони тісно взаємопов’язані і 
вступають у гру одночасно. Ось чому планування навчання є нелегким завданням. 
На закінчення ще раз підкреслимо, що під час розробки програми навчання треба отримати 
задовільні відповіді на запитання, які наводяться нижче, і врахувати всі чинники, що 
впливають на структуру курсу. Після кожного запитання є підказка, де шукати відповідь. 
Навіщо потрібне навчання?    Виявлення і аналіз потреб у навчанні 

Вам треба групу з 5 осіб навчити пекти хліб. Які методи навчання ви 
застосуєте? Уявіть собі, що ви тільки що повернулися з курсів. Тепер ви 
повинні навчити 5 професійних пекарів, як пекти новий сорт хліба. Які методи 
навчання ви застосуєте?  

Які інші чинники слід враховувати при визначенні тривалості навчальної 
одиниці? 
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Хто навчатиметься?     Цільова група  
Що зможе робити учень     Цілі навчання 
після курсу навчання? 
Чого треба навчати?     Зміст /предмети 
Де проходитиме навчання?    Місце і навчальні умови 
Коли треба навчати? Денний/ вечірній час, вихідні дні,  

пора року 
Скільки часу треба     Тривалість курсу  
відвести на навчання? 
Хто повинен навчати?    Викладачі 
Як треба навчати?     Методи 
Які навчальні матеріали    Підручники, роздруковки, вправи 
треба використовувати?   
Як треба оцінювати     Методи оцінювання 
результати навчання? 
 
Висновок 
У цьому розділі ми розглянули, як планувати програму навчання. Обговорили, як люди 
навчалися. Чотири різних способи навчання привели нас до обговорення навчального циклу 
Колба, від конкретного досліду до розмірковування, від формулювання понять до 
практичного застосування нових понять, які, в свою чергу, розпочали новий цикл навчання. 
Ми дізналися про важливість стилю навчання для планування і забезпечення навчання. 
Показали, як введення цілей навчання було тлумаченням потреб у навчанні, які можуть 
спрямовуватися через навчання. Знання, навички і установки – три складових частини, які 
разом становлять цілі навчання. Ми обговорили дві основні форми організації навчання – 
уроки і модулі, і подали дві таблиці як допоміжні інструменти для планування навчання. У 
кінці обговорили ряд чинників, які треба розглядати як криву навчання, поєднання теорії і 
практики, зв’язок між предметом і методом навчання, умовами навчання і тривалістю курсу. 
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ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 
 

 
 

Вступ 
 

У попередньому розділі ми розглянули питання планування курсу навчання і чинники, які 
при цьому слід враховувати. Крім того, проаналізували дві таблиці, якими можна 
скористатися як контрольними листками під час підготовки навчальних програм чи курсів. 
При переході від визначення до аналізу необхідності навчання і планування курсу навчання 
до процесу навчання ми також переходимо від керування навчанням до викладання або 
навчання. До всіх стадій навчання залучено не одну особу. Отже важливо, що ті, хто 
визначає і аналізує потреби у навчанні і планування навчання, перебувають у тісному 
контакті з учителями і компетентні у питаннях викладання. 
У цьому розділі обговоримо деякі корисні методи викладання і планування навчання. 
Розуміння того, як працюють різні методи викладання, важливі не тільки для самого 
викладача, а й для тих, хто планує курс навчання. 
Методи навчання відібрані так, що вони: 

• можуть використовуватися у викладанні професійних предметів (дисциплін); 
• не потребують спеціальних ТЗН чи інших особливих умов, які відсутні в професійно-
технічному навчальному закладі; 

• можуть застосовуватися в активному методі навчання. 
Важливо пам’ятати, що в цьому короткому розділі ми не можемо детально обговорити 
методи викладання. Його треба сприймати як вступну частину.  

 
Від навчального курсу до навчального заняття 
Перш ніж розглядати структуру навчальної одиниці, треба розібратися, що вона являє 
собою. У розділі 2 говорилося про те, що навчальний курс складається з ряду одиниць. Її 
окремі елементи в свою чергу складаються з низки заходів, навчальної екскурсії або 
доповіді. 
На рис. 3.1 ви бачите три рівні, з якими працюємо: навчальний курс, навчальна одиниця і 
навчальні заняття. 
 

 
3 
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Рис. 3.1. Курс навчання, навчальна одиниця і заняття 
 

Предмет навчальних занять, згаданий у загальній специфікації навчальної одиниці, ми 
розглянули в розділі 2. Навчальні заняття повинні чітко включати і згадані навчальні цілі. 
Це можуть зробити два або п’ять навчальних закладів. Погляньте на приклад, наведений 
нижче: план уроків на тиждень. Він є контуром навчального курсу. Кожний предмет, такий, 
як теорія і англійська мова, потім стає навчальною одиницею. Оскільки приклад має 
традиційну структуру уроку, кожна навчальна одиниця розпадається на урок, який потім 
стає навчальним заняттям. 
  

Приклад 
 Розклад уроків на тиждень для слюсарів і токарів, 

 що навчаються на І курсі 
 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

Теоретичні  
заняття 

Англійська  
мова 

Технічне  
креслення 

Математика Основи цивільного 
права 

Теоретичні  
заняття 

Англійська  
мова 

Технічне  
креслення 

Математика Основи цивільного 
права 

Перерва 

Основи  
підприємництва 

Теоретичні  
заняття 

Технічне  
креслення 

Теоретичні  
заняття 

Фізика (хімія) 

Основи  
підприємництва 

Теоретичні  
заняття 

Технічне  
креслення 

Теоретичні  
заняття 

Фізика (хімія) 

Перерва 

Практичні  
заняття 

Практичні  
заняття 

Практичні  
заняття 

Практичні 
заняття 

Практичні  
заняття 

Практичні  
заняття 

Практичні  
заняття 

Практичні  
заняття 

Практичні 
заняття 

Практичні  
заняття 

Перерва 
Практичні  
заняття 

Практичні  
заняття 

Практичні  
заняття 

Практичні 
заняття 

Практичні  
заняття 

Практичні  
заняття  

Практичні  
заняття 

Практичні  
заняття 

 Практичні  
заняття 

Перерва 
 

Розгляньте план уроків і спробуйте переробити його як модульний навчальний курс, 
опишіть курс, навчальні одиниці і заняття. 

Загальна 
специфіка 
курсу  

навчання 

 
 

 
 
Загальна 
специфіка 
навчальної 
одиниці 

 
 

 
 

Навчальні 
заняття 

(план уроку) 
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Планування вашого навчального заняття 
Перед тим, як розпочати обговорення планування вашого індивідуального навчального 
заняття, треба визначити, що необхідно для його планування. Треба описати навчальну 
одиницю, яку розглянули у розділі 2 . Мета навчання особливо важлива, оскільки вона 
визначає, що, той, хто навчається, може зробити після навчання, – зміст і рівень з точки 
зору значення, навичок і установок. Опис методу викладання дає нам інформацію про те, як 
повинен відбуватися процес викладання. Зрештою, тривалість свідчить про те, скільки часу 
займе навчання. Ваше завдання зараз: пройти від отриманої інформації до планування 
кожного навчального заняття. Це ставить перед нами три фундаментальних питання, що 
охоплюють деякі основні теми, які ми розглянули у попередніх розділах. 

1. Що є метою цього навчального 
заняття? 

• Це пов’язано з визначенням потреби у нав-
чанні, їх переведення у навчальні цілі і 
структуру, яку ми вибрали. 

2. Як я можу досягти мети? • Як планувати ваше навчальне завдання, 
послідовність подачі матеріалу та 
погодження при цьому з методикою 
навчання, яка використовується. 

3. Як дізнатися, що мету досягнуто?
  

• Як найкраще оцінити результат  
навчального заняття? 

 

Із зрозумілих причин ми не обговорюємо зміст – його повинні визначити ви і ваші колеги, 
він повинен ґрунтуватися на вашому професійному досвіді і міркуваннях під час 
планування процесу навчання. Ми тільки можемо обговорити деякі загальні принципи 
організації та забезпечення викладання. 
Отже, готуючи навчальне завдання, вам треба визначити: 

• структуру змісту; 
• послідовність подачі матеріалу; 
• навчальний матеріал і ТЗН. 

Почнемо із структури змісту. У більшості випадків ви не зможете включити всі аспекти 
предмета в одну навчальну одиницю. Отже, зміст повинен поділятися на частини, які 
ввійдуть у кожне навчальне заняття. У процесі організації різних предметів до навчальних 
занять можна застосувати ряд припущень, заснованих на досвіді. 
Ви можете себе запитати: 

• Що треба вивчити? (обов’язковий рівень знань). 
• Що треба вивчати? (необхідний рівень знань). 
• Що було б добре вивчити? (бажаний рівень знань). 

У ході навчання від обов’язкового рівня до бажаного рівень навчання з предмета 
підвищуватиметься. Коли подивимось на всі навчальні заняття, які разом складають 
навчальну одиницю, побачимо, що необхідний рівень знань повинен відповідати 
навчальній меті цієї навчальної одиниці. Якщо учень не досяг такого рівня, він не зможе 
успішно закінчити курс. Якщо учень досяг рівня навчання, значить він успішно закінчив 
курс і вище за середній рівень. 
Основоположний принцип структури змісту тієї чи іншої навчальної одиниці показано на 
рис. 3.2. У міру вивчення матеріалу рівень знань, навичок і вироблення установок, 
необхідних для учнів, підвищуватиметься. Зазначимо, що три умови навчання повинні бути 
пов’язані із знанням, навичками і установками. 
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Рис. 3.2. Зміст навчання 
 

Знання Навички Установки 
• Що обов’язково треба 

 знати? 
• Ця навичка обов’язкова? • Ця установка  

 найважливіша? 
• Що необхідно знати? • Ця навичка необхідна? • Ця установка повинна 

 бути важливою? 
• Що бажано знати? • Ця навичка бажана для 

 вивчення? 
• Цій установці бажано 

 стати важливою? 
  
Проте зазначимо, що не кожна навчальна одиниця або навчальне заняття будуть 
обов’язково орієнтовані на підвищення і знань, навичок і установок, скоріше за все це буде 
поєднання. Подумайте про різні можливості, які пропонує практичне і теоретичне 
навчання, звернене до знань, навичок і установок. Тому зміст кожного навчального 
завдання буде або комбінацією знань, умінь і установок, або тільки одним з них. 
Ви можете планувати своє викладання так, щоб постійний процес від обов’язкового рівня 
до необхідного йшов від заняття до заняття. Отже, якщо заняття більшості слухачів дає 
необхідний рівень, його можна вважати успішним. 
Якщо ви відчуваєте, що такого рівня не досягнуто, вам треба змінити структуру поточного 
заняття, щоб переконатися, що очікуваного рівня досягла більшість учасників навчального 
процесу.  
Для цього, вам необхідно підготувати («обробити») тих, хто навчає, найкраще подати 
матеріал занять та закріпити його14. 
Підготовити («обробити») 
Це попередня і найважливіша стадія, оскільки вона визначає мотивацію слухачів. Ви 
можете зробити так, згадавши вступну частину посібника «Вступ». 
 

Інтерес Вам треба відразу ж підняти інтерес того, хто навчається.  
Ви можете зробити це за допомогою незвичайного повідомлення, 
інтересних новин або використати гумор 

Потреба Чому учням треба слухати? Та інформація яку ви їм дасте і 
будете обговорювати, є важливою і корисною для них 

Розрахунок часу Повідомте їх, скільки триватиме навчальне заняття 

                                                        
14 Сектор підготовки, представлення та закріплення використовується в неопублікованому матеріалі, 
що розробив Девіс Моффетс. 

Рі
ве
нь

 н
ав
ча
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я 

Тривалість навчальної одиниці 

Обов’язковий рівень 

 Необхідний рівень 

 Бажаний рівень 
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Реакція, відгук Поінформуйте їх, у якій формі вони повинні будуть відповідати – 
відповіді на запитання, обмін досвідом тощо 

Мета Повідомте про ваші очікування, про те, що кожний з них зможе 
знати або зробити в кінці заняття 

 
До того ж вам треба подати інформацію про матеріал, який будете використовувати і як 
навчальне заняття буде пов’язане з іншими навчальними одиницями курсу. 
Представити (поточна) 
Це головна частина вашого заняття, в якій ви фактично охоплюєте тему, що відповідає тій, 
яка зазначена в меті навчання. Зробити це можна так: 
– розробити основні принципи, щоб якнайбільше полегшити процес навчання. 
Особливо, що стосується навчання дорослого населення, вам треба йти: 

• від відомого учням до невідомого; 
• від простого до складного; 
• від конкретного до абстрактного; 
• від спостережень до теоретичних узагальнень; 
• від загального чи звичайного до одиничного і незвичайного; 

– розбити кожний з пунктів на підпункти, що можна виконати, які слухачі можуть легко 
переглянути; 
– використати різноманітні методи викладання і візуальні засоби навчання, які сприятимуть 
різним стилям навчання і підтримають інтерес до занять; 
– використати найкраще свій голос. Це можна зробити так: 

• не поспішайте, говоріть повільніше від звичайного темпу розмови; 
• вимовляйте слова чітко і використовуйте точну лексику; 
• уповільнюйте темп, щоб підкреслити найважливіше; 
• варіюйте висоту вашого голосу, щоб викликати інтерес. 

Закріпити (заключна частина) 
У заключній стадії навчального заняття ви закріплятимете той матеріал, який даєте, 
резюмуючи і усвідомлюючи, що вже вивчено. 
Зробіть висновок і повторіть основні пункти (що повинні вивчити і що треба вивчити), 
провівши учня через цілі навчання (конкретний дослід, розмірковування, розвиток від 
теорії до застосування). 
Якщо ви дотримаєтеся цих простих вказівок, то, скоріше за все, почнете навчання на основі 
наявних у слухачів знань, поступово підвищуючи їхній рівень. 
 
План навчального заняття15 

Питання, яке ми розглянули, повинне ввійти до плану кожного навчального заняття – це як 
план уроку. Існує багато різних шляхів розробки плану уроку і ви, мабуть, за період своєї 
роботи розробили свій власний. Отже, немає єдино правильного шляху планування 
навчального заняття. Важливо, що вам як викладачеві імпонує саме ваш план, і він 
                                                        
15 Для додаткової інформації та прикладів дивіться публікацію Європейського Фонду Освіти «Уміння 
володіти додатковими засобами щодо оцінки потреб у навчанні та розробки програми». Публікація є 
тільки в англійському варіанті. 
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найкраще допомагає вам у процесі викладання. Той, який ми обговорюватимемо, – один з 
небагатьох. Ми вважаємо, що хороший план навчального заняття слід чітко описати з точки 
зору рівня навчання, змісту, який ви охопите, методів навчання, які використовуватимете, 
тривалості і послідовності подачі матеріалу. 
 
Приклади 
 

План уроку 

Навчальний 
курс 

Столярна справа на  
підприємстві 

Навчальна одиниця Виробничий верстат 

Навчальне 
заняття 

Техніка безпеки під час 
роботи з циркулярною 

пилкою 

Викладач Міс Щербак 

Мета навчання Слухачі повинні описати основні процедури роботи циркулярної пилки у 
небезпечних умовах 

 
 
 

Час у  
хвилинах 

Інструкції 
викладача 

(послідовність 
змісту) 

Метод  
викладання 

Навчальний 
матеріал 

Діяльність 
слухачів 

Допоміжні 
засоби 
навчання 

5 Ввести поняття 
безпеки. Пояснити, 
що станеться, якщо 
не дотримуватися 
правил безпеки 
(розуміння) 

Лекція Підручник,  
с. 4–8 

 Крейда, дошка 

15 Крок за кроком 
пройти всі правила 
безпеки, 
використовуючи 
пилку і особливості 
поводження з 
пилкою (знати) 

Лекція Роздаваль-ний 
матеріал 

 Крейда, дошка і 
одна 

циркулярна 
пилка 

10 Ув’язати правила 2 і 
3 з робочою 
ситуацією, 
перевірити, де 
можна знехтувати 
правилами безпеки 
(знати) 

Лекція і 
відкрита 
дискусія 

 Обговорення 
та обмін 
своїм 
досвідом та 
ідеями 

Крейда, дошка і 
одна 

циркулярна 
пилка 

10 Обговорити, як 
використання пилки 
пов’язано з 
безпекою, вартістю 
продукції та зносом 
устаткування 

Обговорення на 
основі запитань 

Роздавальний 
матеріал 

Участь в 
обговоренні 

Крейда, дошка 

5 Повторити основні 
принципи правил 
безпеки. 
Підкреслити основні 

Запитання та 
відповіді від 
слухачів 

 Попросити 
слухачів 
пояснити і 
показати 
основні 

 



Розділ 3:                       Процес навчання 

 62 

правила правила 
безпеки 

    



Розділ 3:                       Процес навчання 

 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ 3:                       Процес навчання 

 64 

При уважному читанні помітимо, що наведений приклад є самопояснювальним.  
Наступною структурою планування, яку ми обговоримо, є горизонтальне планування16. 
Горизонтальне планування – це більш простий метод для планування навчального заняття. 
Він базується на принципі, який, як багато хто вважає, допомагає мати в своєму 
розпорядженні інформацію, подану протягом навчальних занять, у лінійному форматі, 
працюючи зліва направо і згори вниз. 

Горизонтальний план можна встановити за допомогою таких п’яти стадій:   

Стадія 1 Написати мету навчання вгорі у вашому плані. 

Стадія 2 Ґрунтується на вашій підготовці. Вам треба поділити зміст заняття на  
логічні частини так, щоб кожне питання змісту уроку було зв’язане.  

Стадія 3  Написати заголовок тем горизонтально.  

Стадія 4 Скласти порядок черговості заголовків.  
• Що обов’язково треба вивчити. Матеріал, який є абсолютно необхідним, 
якщо відповідає цілям навчання. 

• Що треба вивчити. Матеріал, який треба охопити, щоб дати адекватний 
зміст теми.  

• Що бажано вивчити. Матеріал, який ви могли б охопити, якщо дозволяє час, 
і який міг би логічно підвести до наступного заняття. Розмістіть ці пункти 
плану під заголовком в порядку пріоритетності. Вам це допоможе, коли 
будете проводити заняття з вивчення змісту на обов’язковому, необхідному 
чи бажаному рівні, даючи учням різний колір або ініціали (О, Т і Б) для 
швидкої ідентифікації.   

Стадія 5  Застосуйте рішення щодо найкращого розрахунку часу та прийомів  
навчання. Мета навчання (стадія 1), порядок черговості заголовків (стадія 4) 
будуть підставою для визначення кількості часу, який ви можете відвести на 
кожний предмет. Визначте також метод, який найбільше підходить для 
використання вищевикладеного матеріалу, який ми обговорювали.   

 

Вправа  

 
Методи навчання 
У багатьох навчальних закладах профтехосвіти викладачі часто записують на дошці 
теоретичний матеріал, який учні переписують у свої зошити. Це відбувається щороку. 
Причина проста – немає достатнього матеріалу для навчання. Отже, найпростіший спосіб – 
дати кожному учневі підручник. Хоча підручники можуть дещо налякати, ми знаємо, що 
нині такий метод викладання не сприяє поліпшенню засвоєння матеріалу.  
                                                        
16 Опис горизонтального планування складено за неопублікованими матеріалами, розробленими 
Девісом Моффетсом.  

Прогляньте вищевикладені незакінчені приклади і обговоріть:    
- їхні переваги і недоліки; 
- як їх поліпшити;  
- як вони відрізняються від плану, який ви використовуєте.  
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Як зазначалося, викладач повинен полегшувати навчальний процес, залучаючи до нього 
слухачів з метою допомогти їм у навчальному циклі. Отже, далі розглянемо найпоширеніші 
методи навчання і наведемо приклади, як їх можна використовувати. 
 
Лекції  
Лекції – це найпоширена форма навчання, і ви, певно, використовували її у своїй роботі 
багато разів. 
Їх часто сприймають як вид одностороннього зв’язку, тобто викладач щось розповідає 
учням, а вони пасивно його слухають.  
Найкраще використовувати лекції тоді, коли ви хочете: 

• навчити теоретичних предметів як вступу в поняття; 
• дати слухачам короткий опис предмета; 
• ознайомити з інструкцією з техніки безпеки; 
• перевести вашу зацікавленість на предмет; 
• установити зв’язок з іншими предметами або дати нові підходи до предмету; 
• використати їх поряд з іншими методами навчання. 

Очевидно, що лекція навряд чи буде найбільш оптимальним методом, якщо ви захочете 
навчити, як відремонтувати проколоту шину велосипеда. Тут треба застосувати практичний 
метод. 
Лекції швидко стають нудними для слухачів. Спробуйте подавати матеріал протягом 10–20 
хвилин тоді, коли ви можете утримати інтерес слухачів, і тільки тоді, коли ваша презентація 
буде різноманітною, наприклад, як ви говорите, як використовуєте навчальний посібник. 
Читаючи лекцію, ви можете показати своє захоплення предметом інтонацією голосу, 
розповідаючи якусь історію, малюючи що-небудь, пов’язуючи з якимись забавними 
ситуаціями, або рухаючись по аудиторії, замість того, щоб весь час стояти за кафедрою, 
змінюючи інтонації, роблячи їх жвавішими, користуючись жестикуляцією. 
Щоб підтримати інтерес до предмета, ви можете часто пов’язувати матеріал лекції з 
реальним життям або робочими ситуаціями, щоб підкреслити доцільність того, про що ви 
говорите. Задайте запитання, яке послужить місточком для введення нових аспектів 
предмета або полегшення розмірковування слухачів, формулювання узагальнень і бажання 
застосувати навчання на практиці (навчальний цикл). Наприклад: «Чи бувають у вас подібні 
випадки? Як це можна узагальнити? Чи можемо ми використати це практично?». 
Будь-яку лекцію можна поділити на три частини: вступ, основна частина і висновок. Треба 
розподілити час так, щоб більша його частина припадала на основну частину лекції. При 
цьому слід враховувати ті чинники, про які ми говорили вище, особливо про першорядність 
того, хто навчається. 
Треба, якщо це можливо й доцільно, поєднувати лекцію з іншими методами навчання, 
такими, як групова робота або дискусія, йти від пасивного залучення слухачів (сидіти, 
слухати і бачити) до активного (говорити, обговорювати, вирішувати проблеми, писати). 
Отже, ви можете читати лекцію повний урок (45 хвилин) або одну годину. 
Як зазначалося, вам треба спробувати залучити слухачів, задати їм запитання, дати ряд 
завдань, з якими вони повинні швидко справитися, наводячи приклади, пов’язані з 
виробництвом, або попросити їх навести приклади, пов’язані з їхньою роботою, чи знайти 
інші. Залучаючи слухачів до такого активного процесу, ви зможете вияснити для себе, яку 
користь вони винесли з лекції. Якщо ви часто використовуєте лекції, оскільки викладаєте 
теоретичний предмет, вам допоможуть наведені нижче стадії планування лекції. 
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Вправа 
Обговоріть, чи доцільні наведені нижче стадії планування лекції. 
  

Стадії планування Цілі стадій планування 
Діяльність в рамках кожної стадії 

планування 

Підготовча стадія * Визначити обсяг завдання (робіт) 
* Оцінити попередні знання слухачів 
* Установити, чого треба навчити на 
уроці 

* Визначити мету уроку 
* Вияснити, що слухач вже знає (або 
думає 
* Вибрати тему, яку треба включити до 
уроку 
* Зібрати матеріал і приклади 
* Скласти зміст уроку 

Основна стадія *Визначити педагогічний підхід 
* Установити послідовність подачі 
матеріалу 
* Визначити, як ви оціните навчання 

* Підготувати основні питання (пункти) у 
послідовності 
* Установити, як ви будете оцінювати 
результат уроку 

Заключна стадія * Написати план уроку 
* Зробити необхідні приготування 

* Написати заключний варіант плану 
уроку 
* Підготувати роздавальний матеріал 
тощо 
* Підготувати класну кімнату 

 
Приклад 
Віталій Гладун, викладач ВПУ м. Погребища, помітив, що може утримувати увагу учнів 
за допомогою зміни голосу та жестикуляції. Крім того, він не приховував свого 
захоплення викладанням та зацікавленістю при вирішенні проблемних питань у процесі 
навчання. 

  
Дискусія 
Дискусія звичайно пов’язана з лекцією, проте вона дає додаткові можливості допомогти 
тому, хто навчається, пройти курс навчання більш інтенсивно. Учні можуть обмінюватися 
своїми міркуваннями, обговорювати їх, що, напевно, приведе до зростаючого розуміння 
предмета в цілому і формування ідеї (до висновків, які відбивають суть навчального 
завдання). 
Дискусія особливо корисна для формування знань і установок і може дати вами зворотний 
зв’язок у розумінні слухачами тих моментів, які ви обговорювали. Дискусія може бути 
добре спланованою, щоб вона торкалася тих тем і питань, які підлягають засвоєнню, і ви 
могли б бути впевнені, що дискусія йде правильним шляхом. Це можна зробити, якщо: 

• чітко дотримуватися регламенту дискусії; 
• продумати, як розпочати дискусію; 
• підготувати такі питання, які утримають дискусію в потрібному руслі, або по ходу 
дискусії робити проміжні висновки; 

• знати, як закінчити дискусію і сформулювати висновок; 
• знати, як добитися того, щоб у дискусії взяли участь якомога більше слухачів; 
• використати досвід слухачів; 
• стежити за тим, щоб міра вашої участі не була більшою, ніж міра участі слухачів. 

У класі чи в групі завжди є декілька осіб, які уникають брати участь у дискусіях. Якщо ви 
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не залучите їх до активної роботи, то вони підуть після заняття, не збагатившись новими 
знаннями і установками. 
Їх можна задіяти так: 

• задаючи запитання про їхній досвід; 
• попросити кожного з учасників висловити свою точку зору з самого початку дискусії;  
• попросити їх сформулювати проміжні висновки. 

Успіх дискусії великою мірою залежить від учасників. Тому доцільно дискусії проводити 
лише тоді, коли ви впевнені, що учасники підготувалися, що вони ладять один з одним. 
Тема повинна підходити для дискусії. Отже, найкраще розпочати дискусію тоді, коли клас 
чи група сформулювали свій стиль навчання. Предмет обговорення не повинен мати єдино 
правильного вирішення, він повинен бути відкритим для різних інтерпретацій і висновків. 
Зрозуміло, що лекція і дискусія можуть поєднуватися. Залучення слухачів на лекції за 
допомогою питань в обговоренні, особливо серед дорослої аудиторії, розпочне дискусію. 
  
Групова робота17 

Групова робота як метод навчання має широку популярність. Це прекрасний метод, коли є 
можливість для розмірковування і розуміння як у рамках предмета, так і через різні, але 
взаємопов’язані, предмети, і для зв’язку теорії з практичним застосуванням. 
Групова робота означає створення невеликої групи слухачів (від 4 до 6 осіб) для спільного 
виконання завдання. Кожна група працюватиме над окремим завданням (закінчити вправу, 
обговорити, розробити або знайти відповідь на ряд запитань) або поєднанням усіх завдань і 
перевірити результат групової роботи у більшій групі або в класі. 
Перевага цього методу полягає в тому, що він носить активний характер, кожному 
слухачеві дає змогу вносити свій вклад і працювати напряму з тим питанням, яке 
вивчається. Групова робота може внести цінний досвід у навчальний процес, з якого всі 
отримають користь. Вона допоможе учням зрозуміти, що до цього завдання можна підійти 
з різних точок зору, а також дає слухачам розуміння соціальних аспектів і важливості 
спільної роботи, що в багатьох випадках принесе кращий результат, ніж робота наодинці. 
 
Приклад 
Пан Коваленко, викладач автомобільної справи у професійно-технічному центрі, вів 
короткий курс «Спалахування палива в двигунах внутрішнього згоряння». Слухачі 
прийшли з різних підприємств міста. Викладач не дуже добре знав їхні попередні знання 
предмета. Щоб зблизити учасників, вирішив розпочати з групової роботи. 
Сформував три групи по 5 учасників. Протягом 30 хвилин вони повинні були обговорити 
і подати основні відмінності між дизельною і бензиновою системою запалювання. 
У пана Коваленка була необхідна інформація для підготовки своєї першої лекції щодо 
спалахування палива в дизелі і в карбюраторному двигуні.       

 
Групова робота проходить чотири стадії виконання завдання. Звичайно, коли слухачі 
знайомі один з одним, групова робота стає для них звичною справою і завдання 
виконуються набагато швидше.  

                                                        
17 Дивіться додатковий опис про те, як використовувати групову роботу «Вчитель, що навчається 
створює майбутнє». Коледж бізнесу Коуза. 1996. Опубліковано тільки англійською мовою. 
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Формування (Forming) – це стадія, в 
якій група тільки збирається разом. 
Часто характеризується сором’язли-
вістю, невпевненістю та відмінностями 
серед членів групи, хоча екстраверти 
(активні і впевнені в собі учасники) 
можуть швидко взяти на себе 
відповідальність керівництва. На цій 
стадії важливим фактором є 
підтримка18. 

 
Становлення (Storming) – це період 
лавірування (вибору кращої позиції), 
визначення влади і впливу серед членів 
групи. Що стосується роботи, яку треба 
виконати, виявляються цінності і точки 
зору окремих учасників для 
обговорення їх іншими членами групи. 
У класах це період «випробування» 
викладача. З’являються розбіжності і в 
кінцевому рахунку розподіляються 
ролі. 
 

 
Джерело: Джеймс Атертон  

web-site: www.dmu.ac.uk/~jameca 

Приведення в норму (Norming) – після того, як сформовано внутрішню структуру, 
виникає запитання, що являє собою група. На цьому етапі встановлюється, який тип 
поведінки і вкладу учасників є прийнятним, а який неприйнятним. Члени групи переходять 
від «силового процесу становлення» до формування ряду ідей щодо ототожнювання групи і 
тут же фокусують свою увагу на завданні. 
Виконання (Performing): після всього цього група може розпочинати роботу на основі 
відносно стабільної структури. 
 
Діаграма показує цей процес не як лінійну послідовність, а як цикл, щоб проілюструвати, 
що група може йти від будь-якої з трьох пізніших стадій до будь-якої іншої. В аудиторіях, 
де всі знайомі і ладять один з одним, перехід з однієї стадії в іншу, мабуть, проходитиме 
швидше. Відкриті групи (визначаються групи, в яких їхні члени продовжують 
приєднуватися й виходити протягом періоду, що існує група) можна відправити у фазу 
формування, особливо, якщо група маленька і плинність істотна. 
Щоб добре працювати протягом різних стадій, необхідно, щоб члени групи працювали 
разом, і щоб ніхто не удавав із себе начальника, який іншим віддає накази або намагається 
виділятися на тлі інших. Кожному надається можливість брати участь у груповій роботі і 
впливати на її результат.  
Отже, важливо, щоб члени групи добре розуміли смисл цього методу і чого від них 
очікують. Якщо є сумніви, треба пояснити смисл групової роботи та її завдання. 
  

                                                        
18 Опис 4-х стадій взято з web-site: www.dmu.ac.uk/~jameca Джеймс Атертона. Є тільки в англійській 
версії. 

http://www.dmu.ac.uk/~jameca
http://www.dmu.ac.uk/~jameca
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Вправа 
 

 
Під час планування групової роботи треба подумати над такими питаннями: 

• Чи є групова робота найкращим методом для питання, що обговорюється. 
• Створення групи (як створити групи і скільки). 
• Тривалість групової роботи. 
• Що є головною метою навчального заняття: процес чи результат? 
• Як ви завершите групову роботу? 
• Місце проведення (умови). 
• Звіт про результат групової роботи. 

Ви можете дати групі одне й те саме завдання або різні. Маєте широкий спектр 
можливостей підходу до предмета. Якщо у вас багато груп (4 або 5), які працюють над 
одним і тим самим завданням, і ви просите їх відзвітуватися перед усім класом, мабуть, 
буде нудно слухати третю групу, яка розповідатиме про свій результат. Тому краще було б 
дати групам декілька різних завдань (що є перевагою – група 1 або 2 чи недоліком – група 3 
і 4) або попросити їх зробити звіт, використовуючи різні форми презентації (див. нижче у 
підрозділі звітності). 
Коли ви плануєте завдання для групової роботи, треба також подумати про те, хто 
формуватиме групу: ви чи самі слухачі. Створення групи особливо доцільно тоді, коли ви 
працюєте з дорослими учнями, які мають різні професійні навички і життєвий досвід, і вони 
не знають один одного. Формуючи групи, ви зможете досягти унікального поєднання 
різних навичок і досвіду. Це допоможе груповій роботі і наблизить навчання до реалій 
учня, що взагалі є важливим елементом для дорослого слухача. Те саме слід подумати і для: 

• домінуючих особистостей; 
• різних стилів навчання (другий розділ); 
• творчих учнів; 
• соціальних учнів; 
• молодших (старших) учнів; 
• змішаних груп (чоловіки та жінки). 

Часто для завершення групової роботи відводиться дуже мало часу, що може порушити 
плани учня. Отже, для групової роботи треба запланувати достатньо часу, і навіть більше, 
ніж ви очікуєте. Якщо ваше планування гнучке, можете регулювати час, відведений для 
групової роботи, якщо ця робота йде успішно. Більше зверніть увагу на якість, ніж на 
кількість, віддачею буде підвищення рівня навчання. 
Плануючи роботу по групах, треба подумати про місце проведення занять. Умови повинні 
бути такими, щоб 2–4 групи могли працювати, не заважаючи одна одній. Якщо можливо, 
слід для кожної групи мати окрему кімнату, щоб спокійно працювати. Зовсім не 
обов’язково обговорювати результати групової роботи зі всією аудиторією. Значна частина 
навчання проводитиметься в групах. Проте в більшості випадків групи зацікавлені в тому, 
щоб обговорити результати своєї роботи з іншими групами.  

Зробіть огляд чотирьох стадій типової групової роботи, яка, мабуть, завершена, і 
обговоріть, яка із стадій є вирішальною. 
Як можете ви як викладач полегшити групову роботу і впевнитися, що вирішальна 
стадія успішно закінчена? 
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Традиційний метод звітності за завданням – це звіт одного учня про результати своєї 
роботи. Є тенденція, що хто-небудь завжди звітується за результатами. Група може 
відібрати найстаршого або найважливішого чи молодшого, який завжди звітується про 
виконану роботу. Ви можете самі вирішити, хто звітуватиметься, і таким чином дати змогу 
іншим слухачам курсів вийти вперед і стати знаним. 
Подумайте, як зробити звіт у групах. Сформуйте нову групу, відібравши по одній особі з 
кожної групи, і проведіть обмін результатами групової роботи. 
Такий метод звітності дає інтенсивну фазу з високим інформативним рівнем. Кожний член 
групи матиме своє звітне завдання, яке сприятиме їхній участі в групі. У кінці групової 
роботи і звіту можливо буде доцільно обговорити декілька загальних питань на пленумі. 
Як викладач ви стаєте посередником, роздаючи навчальні обов’язки самим учням. Тому 
доцільно цю форму звіту застосувати тоді, коли ви вважаєте, що необхідне навчальне 
середовище створено. 
Можете також попросити, щоб один слухач з кожної групи зробив звіт про виконану роботу 
традиційним способом. Якщо будь-хто захоче прокоментувати або задати запитання, то він 
виходить і сідає на спеціальний стілець, так зване «гаряче місце». Запропонуйте перед 
доповідачем утворити напівколо. Попросіть кожного, хто повинен щось сказати, сісти на 
цей стілець. Якщо слухачі хочуть провести обговорення, не підкоряючись відповідним 
правилам, це може допомогти в обговоренні. Проте слід, мабуть, вилучити з дискусії 
слабших учнів, оскільки потрібно мати трохи мужності, щоб сісти на «гаряче місце». 
Нижче наведено підказки та вказівки для групової роботи: 

• дійте як посередник, наголошуйте на керівництві груповою роботою; 
• добре поясніть хорошу форму й зміст групової роботи; 
• подумайте, як повинна бути сформована група; 
• знайдіть реєстратора (протоколіста); 
• визначте відповідний час. Якщо часу недостатньо або його забагато, відрегулюйте його, 
щоб групова робота просувалася успішно; 

• дайте кожній групі все необхідне для вирішення групового завдання (матеріал, папір, 
ручки тощо); 

• сприяйте груповій роботі і контролюйте її, підказуючи чи даючи поради в процесі 
роботи; 

• зробіть звіт за результатами роботи класу. Можете попросити групи зробити звіт тільки 
за новими даними, щоб уникнути повторення, яке швидко надоїдає; 

• складіть висновки за результатами групової роботи. 
Крім того, роблячи огляд навчання, треба також перевірити доцільність групової роботи. 
Можна зробити це, обдумуючи такі питання: 

• Чи полегшила групова робота процес навчання? 
• Чи було успішним створення групової роботи? 
• Чи все влаштовувало? 
• Чи намагався хтось контролювати групову роботу і чому? 
• Чи пройшли групи через важкі фази у навчанні полегшеним шляхом? 
• Чи формувалися підгрупи? 
• Обговорення було формальним чи неформальним, наголошували ви на завданні чи 
воно було неконтрольоване? 
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Вправа 
 

 
Проблемні завдання 
Часто ми прагнемо об’єднати теорію з практикою, щоб зробити матеріал для учнів більш 
актуальним і цікавим. Цього можна досягти, використовуючи такий метод, як проблемні 
завдання. Проблемне завдання – це вивчення конкретної ситуації і прийняття рішення щодо 
поставленої проблеми. Основний матеріал – об’ємний (10 сторінок або більше) чи короткий 
зміст (від ½ до 2 сторінок) дає опис ситуації, взятої з реального життя. Завдання повинно 
мати проблемний характер, яке і пропонується вирішити групі учнів або окремим учням. 
Вони приймають рішення і несуть відповідальність за результат. 
 
Приклад 
У одного з водіїв Київського агентства по туризму дуже специфічний запах тіла. Було 
декілька випадків, коли менеджер сам це помітив, але не вжив ніяких заходів, 
сподіваючись, що проблема вирішиться сама собою. Проте екскурсоводи кажуть, що 
туристи скаржаться з цього приводу. Як менеджеру треба справитися з цією 
ситуацією? 

 
Проблемні завдання допомагають учням: 

• практикувати вивчення поставленої проблеми, взятої з реального життя, і отже, 
• досягти своїх власних успіхів у навчанні; 
• створити попередній досвід, застосовуючи теоретичний матеріал на практиці 

(поєднання аудиторних знань з практичними); 
• полегшити навчання на пізніших стадіях навчального циклу; 
• практикувати прийняття рішення. 

Якщо проблемне завдання повинно обговорюватися в групах, то перш за все треба розбити 
учнів на групи по 4–6 осіб у кожній. Потім їм дати час на ознайомлення з матеріалом, де 
викладено ситуацію і відповідну проблему.  
Часто проблема матиме не одне правильне вирішення, а декілька. Проблемне завдання 
становить у цьому разі дилему, яка потребує застосування навичок, знань і установок. Це 
сприятиме застосуванню учнями практичних ситуацій і даватиме результат у поглибленому 
навчанні. 
Складність завдання (ситуація плюс проблема) повинна відповідати рівню учнів. Вони 
повинні зуміти знайти вирішення. Якщо ознайомлювальний матеріал надто об’ємний, то 
вони не зможуть ні сприйняти всю інформацію, ні знайти вирішення. Зазнавши невдачі, 
вони позбавляться будь-якої мотивації. 
З точки зору навчання час, витрачений на ознайомлення з проблемним завданням, мабуть, 
буде значною мірою часом, витраченим даремно. Отже, найкраще, щоб усі проблемні 
ситуації (і рольові ігри) ви використали в навчальному курсі, що має відношення до однієї й 
тієї самої ситуації. Це допоможе побудувати неперервність курсу, забезпечить зв’язок між 
різними навчальними заняттями і зекономить час, оскільки слухачам не доведеться вникати 
в різні ситуації, що, в свою чергу, сприятиме навчанню. 

Обговоріть зі своїми колегами, на чому треба зосередитися для успішної 
групової роботи? Запишіть ваші думки і поділіться ними з іншими колегами. 
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Розробка викладачем проблемного заняття потребує величезної праці і вам доведеться 
декілька разів випробувати завдання в класі, перш ніж скласти вдалий варіант. Оскільки 
дуже важко вияснити напевне, як учень буде інтерпретувати запропоновану інформацію, в 
перший раз вам не слід розробляти всі ситуації. Отже треба стримувати темпи групової 
роботи, щоб переконатися, що проблемне завдання працює. Розуміючи це, ви зможете 
поліпшити завдання так, щоб воно привело учня до правильного вирішення. Проте 
завдання дає змогу ув’язати теорію з реальною ситуацією. Це сприяє актуалізації навчання, 
особливо дорослих учнів, і допомагає усвідомити практичну користь матеріалу, що 
вивчається. 
Як написати проблемне завдання: 

• Скласти проблемне завдання, використовуючи реальні імена, діалог і термінологію 
повсякденного життя. 

• У розповіді навести всю необхідну інформацію. 
• Зробити інформацію наближеною до життя і такою, що підходить для учнів. 
• Не робити висновків, доки вони є частиною проблеми, яку обговорюють. Нехай учні 
самі складуть висновки. 

• Установити природний потік інформації (подій), подаючи його так, як він відбувається 
насправді.  

  
Вправа 

 
 
Рольові (ділові) ігри 
Рольові або ділові ігри – це один з видів проблемного завдання. Тільки в цьому разі замість 
матеріалу – найчастіше текстового – використовується інсценівка, де кожну роль виконує 
один учень. (Наведений вище приклад можна перетворити в ігрову роль).  Кожний 
учасник отримує сценарій, де наведено характеристику ситуації і проблеми, а також 
персонажу, якого їм треба зіграти. Після цього кожний виконує свою роль, діючи згідно з 
ситуацією. Рольові ігри особливо добре використовувати для розвитку установок, навичок, 
прийняття рішення і для вивчення зв’язку різних позицій однієї з одною, наприклад між 
замовником і службовцем. 
Вам необхідно: 

• спостерігати за тим, щоб ніхто не «програвав» або не «удавав» із себе свою власну 
ситуацію чи проблему; 

• розробити ситуацію, яка ускладнює повсякденне життя або робочу ситуацію учнів; 
• спрямовувати (тренувати) учасників рольової гри; 
• інформувати решту учасників, про що йдеться в рольовій грі; 
• спрямовувати рольову гру в правильне русло; 
• давати цінні зауваження спостерігачеві, поки триває рольова гра; 
• дати спостерігачам завдання, звернувши увагу на питання, які ви хочете виділити, 
наприклад, записати основні висновки обслуговування замовника в діловій грі; 

• розподілити достатню кількість часу і включити у нього наступне обговорення. 
Розроблена вами гра повинна бути максимально наближена до реального життя, але вона не 

Як можна використати проблемне завдання для зв’язку теорії з практичним 
навчанням? 
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повинна бути надто складною і важкою для учасників. Зміна аудиторії для того, щоб дати, 
наприклад, кожній групі свій «офіс» для роботи, безумовно зробить і гру, і навчальний 
процес в цілому більш ефективним. 
  
Приклад 
Тетяна Уманець, викладач бухгалтерського обліку, вирішила використати рольову гру, 
щоб дати змогу своїм другокурсникам відчути, що являють собою ділові переговори, яку 
роль у приватному бізнесі відіграють ціна, собівартість та кон’юнктура. Вона 
розробила сценарій гри. Клас поділила на чотири групи, кожна з яких повинна 
колективно виконати спільну роботу. 
Список ролей: 
1. Ігор Глущук – місцевий фермер. 
2. Олексій Бунін – представник місцевого цукрозаводу № 1. 
3. Андрій Тарасюк – представник сусіднього цукрозаводу № 2, розташованого  
за 40 км. 
4. Іван Чухрай – представник сусіднього цукрозаводу № 3, розташованого за 65 км. 
Кожна група отримала сценарій, в якому зазначено ситуацію і проблему. Перша група 
отримала додаткову загальну інформацію про кожне переробне підприємство (ці дані 
можна знайти в характеристиці виробника під рубрикою «Загальна інформація»). 

 
Ситуація 
Ігор Глущук – звичайний український фермер, що виростив хороший врожай цукрового 
буряку. Йому потрібно переробити продукцію з максимальною користю. Тому Ігор 
розглядає пропозиції з різних переробних підприємств, що пропонують свої послуги. 
 
Проблема 
Ігор Глущук встановив контакти з представниками трьох цукрових заводів: місцевого № 1 
та двох сусідніх – № 2 і 3, що розташовані за межами району. Закономірно, що Ігор хоче 
максимально отримати сировину та гроші для обігових коштів готівкою. Але з ким із 
виробників йому слід укласти контракт? В результаті він вирішує провести переговори з 
кожним з трьох потенційних партнерів. 
  

Олексій Бунін – представник місцевого цукрозаводу № 1. 
  

Загальна інформація 
Місцевий цукрозавод може переробити увесь зібраний врожай цукрового буряку в своєму 
районі. Пропонує готівковий розрахунок за ціною 150 грн/т, при цьому доставка 
здійснюється власними силами. За домовленістю натуроплата у вигляді цукру та 
вторинної сировини. Цукор – 15 % від виходу продукції за ціною 2 грн/кг, жом – 25 % від 
виходу за ціною 25 грн/т. 
  

Позиція: 
Представник заводу зацікавлений в тому, щоб його підприємство стало єдиним 
переробником продукції Ігоря Глущука, оскільки за останні роки суттєво скоротилися 
посівні площі під цукровий буряк і підприємство відчуває брак сировини. 
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Андрій Тарасюк – представник сусіднього цукрозаводу № 2. 
Загальна інформація 
Пропонує доставляти цукровий буряк на їхнє підприємство, що розташоване на відстані 
40 км від виробника. Гарантує розрахунок за ціною 145 грн/т, але доставка здійснюється 
заводським транспортом. Також здійснює натуроплату: цукор – 15 % від виходу продукції 
за ціною 2 грн. 10 коп., жом – 25 % від виходу за ціною 20 грн/т. 
 

Позиція: 
Знає, що пропонує вигідні умови, тому може бути єдиним партнером для  
Ігоря Глущука. 
 

Іван Чухрай – представник сусіднього цукрозаводу № 3. 
  

Загальна інформація 
Зацікавлений у поставці сировини на своє підприємство, що розташоване за 65 км від 
виробника. Забезпечує закупівлю цукрового буряку за ціною 140 грн./т. 
  

Позиція 
Розуміє, що створив початкову базу для сільгоспвиробника і може розраховувати на здачу 
сировини, оскільки весною його підприємство надало кредит Ігорю Глущуку на придбання 
дизельного палива та мінеральних добрив. 
Після того, як усі групи ознайомилися з інформацією, Тетяна Уманець попросила кожну з 
них зайняти місця за одним із столів та провести переговори з Ігорем Глущуком (гр. 1), 
відстоюючи власні інтереси. Викладач допомогла учням у процесі гри, спрямовуючи її хід. 
Мета гри: показати, як при укладанні ділового контракту обговорюються ціни, умови чи 
обсяги поставок і як відстоюються власні інтереси виробника та переробників. 
  
Проектне завдання 
Коли треба надати учням змогу розібратися в чомусь глибоко і всебічно, підняти їх на 
вищий рівень засвоєння, який передбачає практичне застосування матеріалу, аналіз і 
оцінку, можна використати такий метод, як проектне завдання. 
Проектне завдання можна порівняти з написанням доповіді або закінченням 
усестороннього практичного завдання, такого, як загальний огляд двигуна. Слухачі 
працюють над презентацією певної проблеми (мети) протягом тривалого часу. У рамках 
тематики з одного чи декількох предметів кожен учень чи група торкаються певної 
проблеми як правило в письмовій формі. Використовуючи різні аргументи чи методи, учні 
демонструють, наскільки вони розуміють суть проблеми і володіють різними підходами, які 
сприяють досягненню результату або прийняттю рішення. 
Проектне завдання як метод викладання надто широке і потребує більше часу, ніж інші, 
перелічені вище, тому його неможливо здійснити в рамках одного навчального заняття. 
Крім того, слухачі повинні мати такий рівень, щоб отримати користь від проектного 
завдання як методу. 
Використання проектного завдання як методу викладання вимагає від викладача різних 
ролей. Він повинен сприяти виконанню проектного завдання через керівництво і 
консультації. Це потребує дуже доброї підготовки уміння керувати роботою учнів. 
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Проектне завдання є прекрасним методом поєднання різних предметів. Для офіціанта 
знання мови поєднується з навичками обслуговування і знанням інтернаціональної кухні. 
Приклад 
Протягом двох семестрів третього року навчання група фермерів вивчала 
бухгалтерський облік, в тому числі питання здійснення облікових операцій в процесі 
виробництва сільськогосподарської продукції. 
Після закінчення третього курсу всі здобуті теоретичні знання учні закріплювали на 
практиці. А після практики вони повинні перед всією групою та викладачами 
презентувати (захищати) свої роботи у вигляді звіту. За два місяці до початку 
виробничої практики викладач запропонувала учням вибрати теми, які ляжуть в основу 
їхнього проекту. 
Один з учнів, Андрій, вирішив провести облік витрат і виходу продукції зернових культур 
та обчислити їх собівартість. Інший, Максим, захотів проаналізувати облік розрахунків 
з різними дебіторами та кредиторами. А Ірина взялася дослідити облік наявності та 
руху тваринництва. 
Основна частина роботи з проекту виконується безпосередньо на підприємстві. У разі 
необхідності викладач дає індивідуальні рекомендації кожному учневі, виділивши одну 
годину на тиждень для консультацій. 

 
Показ 
Показ – дуже корисний і дуже важливий у профтехосвіті метод навчання, оскільки йде від 
навичок викладача. 
Показ використовується головним чином у майстернях, де викладач вперше показує учням, 
як щось повинно бути зроблене (демонстрація, показ), після чого учні пробують зробити те 
саме (імітація). Звичайно, цей метод можна пов’язувати з методом проектного завдання. 
Наприклад, ви можете обговорити техніку безпеки із слухачами перед тим, як 
продемонструвати, а учні спробують зробити самі. 
Демонструючи, треба встановити мету і стандарт виконання. «Сьогодні ми будемо 
ремонтувати прокол, використовуючи тільки ручні інструменти. Розберемо проколоте 
колесо велосипеда, знайдемо отвір, зробимо гарний ремонт і складемо велосипед протягом 
20 хвилин». 
Підготовте все, щоб вам не потрібно було бігати в пошуках інструментів чи матеріалу, 
необхідних для показу, і переконайтеся, що всі бачать, що ви робите. Пояснюйте будь-яку 
процедуру, пов’язану з технікою безпеки. 
Зараз покажіть процедуру, послідовно пояснюючи, що ви робите, і чому ви не робите того 
чи іншого. Гарний показ приведе до природного результату завдання (роботи) і повинен 
чітко пояснити, чому так і чому не інакше. 
Протягом показу вам треба наголосити на дотриманні правил техніки безпеки, граній 
практичній роботі, критичних моментах, як зробити роботу якісно. Пам’ятайте, не треба 
демонструвати виконання завдання якнайшвидше, оскільки таке виконання можливе тільки 
при наявності великого досвіду роботи або тому, що ви використовуєте особливий 
інструмент, якого немає для загального користування. 
Демонструйте ваші дії, не поспішаючи. Повторіть важку частину завдання, одночасно 
пояснюючи. 
Знову переконайтеся, що всі вас бачать, і підштовхніть учнів до запитань. Дайте відповідь 
на запитання перед тим, як продовжуватиме показ. Дайте учням змогу розглянути вашу 
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роботу. Наприклад, «відчуйте гладкість деревини після того, як її вручну відшліфували» 
тощо. 
Не показуйте надто довго, бо учні не зможуть запам’ятати послідовність виконання. Ви 
можете потім повторити всі кроки для кожного учня, використовуючи час індивідуальної 
консультації. Після демонстрації учні будуть повторювати те, що ви їм показали. Не 
розслабляйтеся, навпаки, вам треба уважно поспостерігати, наскільки успішно учні 
виконують свої дії. Треба допомогти, якщо учень збентежений, або, що особливо, якщо у 
нього щось не виходить. 
Після повтору учнями треба узагальнити спостереження і підкреслити важливі моменти, 
наприклад, дотримання правил техніки безпеки. Якщо доцільно слід ув’язати демонстрацію 
з теорією, яка супроводжувала показ, і отримати зворотний зв’язок від учнів, наприклад, 
їхній досвід роботи. 
Цей метод можна назвати методом розповіді – показу – виконання – перевірки (огляду). 
  
Розповісти 
Ваше пояснення повинно бути складене так, щоб учні найкраще змогли зрозуміти й 
вивчити навички. Треба взяти до уваги такі елементи: 

Логічна послідовність Ваше пояснення повинно бути побудоване логічно правильно 
згідно з виконанням показу. Будь-що не пов’язане з 
демонстрацією приведе до збентеження 

Керовані частини Розбийте процес на фрагменти, за якими учень може уважно 
спостерігати і розуміти їх. Інакше він буде перевантажений 

Чітко і коротко Дайте учневі точну інформацію, яка йому необхідна, після 
процедури (завдання). Дорослим учням треба пояснити те, що 
вони бачать, і розмістити це в контексті пояснення 

Доцільність Уникайте включати інформацію, яку учень не зможе повністю 
використати на цьому етапі 

Знайти правильний 
підхід 

Знайдіть підхід, який буде єдино правильним для ваших учнів 

Ентузіазм Покажіть учням, що завдання є доцільним і цікавим, воно дає 
мотивацію і спонукатиме їх до навчання 

Не використовувати 
професійний жаргон 

Не використовуйте професійні терміни (технічні або теоретичні), 
яких учні ще не розуміють 

Немає попередніх 
знань 

Не думайте, що учні мають попередні знання і здібності до 
питання, яке обговорюється. Ваші навчальні заняття, проведені 
раніше, допоможуть визначити підготовчий рівень знань і 
навичок учнів 

Контроль Проконтролюйте, щоб учні йшли за вашим поясненням і 
розуміли його, наприклад, задаючи запитання 
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Показати 
Будьте уважні під час показу, оскільки зробити хорошу демонстрацію не завжди просто, 
багато що може бути зроблено неправильно. Візьміть до уваги таке: 

Наочність Кожен учень повинен мати змогу спостерігати за всіма етапами 
вашої демонстрації 

Реальність Використайте реальний матеріал та обладнання. Це набагато 
переконливіше 

Стадії Розбийте ваш показ на виконані фрагменти. Якщо можна, 
використайте ті самі фрагменти, які ви тільки що 
використовували у вашому поясненні 

Темп Знайдіть правильний темп, який дасть змогу зрозуміти ваш показ 
всім учням 

Коментарі Підсильте показ, пояснюючи, що ви робите 
 
Виконати 
Інструктору треба допомогти і проконтролювати учнів під час виконання завдання. 
Візьміть до уваги такі елементи: 

Втручання/допомога Не втручайтеся в процес без крайньої необхідності. Будьте готові 
допомогти, якщо учень збентежений або йому необхідна допомога 

  
Перевірити 
Завдання не закінчується, поки його не перевірите, даючи свій відзив. Візьміть до уваги 
таке: 

Зворотний зв’язок Проаналізуйте кожну стадію завдання і зазначте, як учні 
справилися з ним. Зверніть увагу учнів на послідовність того, що 
було зроблено особливо добре, а що необхідно удосконалити. 
Якщо є тільки одне рішення, подайте його як вибір, а не як 
рішення з точки зору «ви абсолютно не праві». Учні зможуть 
висловити свої власні міркування і висновки. Якщо доцільно, 
обговоріть застосування завдання на практиці 

 
Наставництво 
Наставництво можна пояснити як допомогу більш досвідченої людини (інструктора) менш 
досвідченому у навчанні, передаючи знання, навички і установки у формі порад, натяків, 
практичної роботи або консультацій. Наставництво може бути більш чи менш спланованим. 
Робота, що заснована на такому виді навчання, як учнівство і навчання, може бути формою 
наставництва. 
Приклад наставництва – коли новачок – молодий робітник – переймає практичні навички, 
поведінку від старшого члена колективу. Завдяки індивідуальним бесідам, показам процесу 
виготовлення продукції, інформації та зворотного зв’язку, заснованих на досвіді, нового 
працівника ознайомлять з особливостями робочого місця. 
Наставництво може бути дуже ефективним методом навчання, особливо, якщо треба 
навчити практичних навичок і установок. Воно потребує спеціальних навичок з боку 
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наставника. Він повинен створити довірчі стосунки, щоб учень заспокоївся і сприйняв роль 
наставника. Наставнику необхідні діагностичні навички (задавати запитання і слухати), 
щоб уміти визначити, який вид допомоги буде корисний. Це може бути консультація, щоб 
учень зміг обдумати проблему, а після висловити до неї своє ставлення. Консультація 
потребує здатності уважно слухати, дати змогу виразити свої почуття, задати запитання, які 
допоможуть людям думати і утриматися від осуду. Наставник повинен знати людську 
натуру і вміти оцінювати особистість.  
Як ви помітили, наставництво – це не типовий шкільний метод навчання. Проте воно може 
бути доцільним на підприємстві як доповнення до інших методів або тоді, коли 
застосовується на більш тривалий період. 
 
Вибори методів навчання 
Звичайно важко точно визначити, які методи навчання найкраще підходять для того чи 
іншого предмета. Багато чинників впливають на доцільність і ефективність різних методів 
навчання. У цьому розділі розглянемо деякі моменти, які слід враховувати при виборі 
методів, які збираємося використовувати в процесі навчання. 
  

Мета навчання 
Як зазначалося, існує тісний взаємозв’язок між вибором методів викладання і метою 
навчання. 
Метою будь-якого навчання є здобуття знань і навичок, а також вироблення необхідних для 
хорошої роботи установок. Отже, навчальний курс повинен включати всі ці три компоненти 
мети навчання. 
У наведеній нижче таблиці ми показали, як з точки зору пристосованості до знань, умінь і 
навичок ми ув’язали метод навчання. Звичайно, це тільки загальна порада, оскільки 
предмет, що вивчається, і учні впливатимуть на корисність кожного методу навчання. 

 МЕТА НАВЧАННЯ 

Методи Знання Навички Установки 

Лекція ü   

Дискусія ü  ü 

Групова робота ü ü ü 

Проблемні завдання ü ü ü 

Рольові ігри ü  ü 

Проектні завдання ü ü ü 

Демонстрація  ü  

Наставництво  ü ü 
 

   

Зміст 
Будь-який предмет можна вивчити, використовуючи один або більше методів навчання, які 
ми обговорюємо. Отже, слід звернути увагу на такі аспекти (см. табл. стор. 78): 
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• відбір кращих методів згідно з тим аспектом (знання, навички і установки), на які ви 
робите установки; 

• труднощі предмета – у загальних рисах. Можете розглянути предмет або повторити 
його, щоб сприяти розмірковуванню і закріпленню. Використання різних методів буде 
добрим інструментом, щоб цього досягти; 

• привнести різний досвід у навчальний процес; 
• дати сором’язливому учневі змогу участі в уроці; 
• використати різні методи навчання, щоб утримати увагу учнів і запроваджувати різні 
стилі навчання; 

• оцінити навчання можливо найкраще через різні його методи.  
 

Вправа 
Колега планує урок англійської мови для групи досвідчених водіїв вантажівок. Очевидно, 
слухачам треба поліпшити навички говоріння і аудіювання, тоді як з навичками читання і 
письма пропонується працювати у другій половині курсу. Ваш колега просить порадити 
йому, які методи навчання найбільше сприятимуть навчанню з точки зору говоріння, 
аудіювання, письма і читання. Що б ви йому відповіли? 
У таблиці, наведеній вище, ми зробили добавку до огляду різних методів навчання. Проте 
важливо, щоб ви з колегами продумали і обговорили корисність методів. Використайте 
таблицю як відправну точку вашого обговорення. 
  
Навчання дорослих19 

Загальновідомо, що поведінка дорослих слухачів курсів значно відрізняється від поведінки 
молодих учнів. (Отже, коли ми навчаємо дорослих, то добре уявляємо, які методи 
спілкування найбільш ефективні). Причина цього полягає у тому, що дорослі мають 
значний життєвий досвід, який вони можуть використовувати і який вам треба залучити, 
щоб сприяти процесу навчання. Крім того, дорослого слухача характеризують ще такі 
елементи: 

• вони самодостатні і хочуть бути більш вільними у виборі мети. Вам треба активно 
залучати їх у навчальний процес і більшою мірою бути консультантом. Можете 
дозволити взяти на себе більше відповідальності за процес навчання, а не тільки 
пропонувати їм теоретичний матеріал; 

• важливо ув’язати теорію і практику з їхнім досвідом і визнати цінність досвіду у 
навчанні. Досягайте цього, використовуючи досвід і знання слухачів, які відповідають 
темі, це також сприятиме навчанню. Зробити це можна: 
- ґрунтуючись на досвіді дорослої аудиторії, йдучи від відомого до невідомого; 
- заохочуючи обмін досвідом слухачів курсів; 
- використовуючи практичні завдання, сфокусовані на їхній професійний досвід, 
  наприклад під час роботи в майстерні. 

Дорослі слухачі повинні відчувати необхідність у навчанні. Вони беруть участь у 
навчальному процесі (курсі), маючи на увазі певну мету, високо оцінюють розуміння того, 
що курси допоможуть їм досягти цієї мети. Отже, важливо детально розробити мету 
навчання і бути впевненому, що дорослі слухачі знають і розглядають її як таку, що 
                                                        
19 Навчання дорослих слухачів є складною темою, яку в даному посібнику ми зможемо охопити 
тільки частково. Але через всю третю частину прямо чи побічно проходить зв’язок між навчанням 
дорослих слухачів. 
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відповідає їхнім запитам. Мету навчання треба визначити на початку курсу і, без будь-якого 
сумніву, обго- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ 3:                       Процес навчання 

 81 

ворити і уяснити. Вони не зацікавлені в знаннях заради знань. Тому треба скласти гнучкі 
плани занять. 
Отже: 

• дорослим слухачам треба знати, чому це навчання важливе для них; 
• вони хочуть, щоб зміст навчання був максимально наближений до практичних умов; 
• їм подобаються випадки з реального життя, і вони стараються створити реальні життєві 
ситуації; 

• їм треба показати, як теорія застосовується на практиці (метод активної участі). 
Як і всім учням, дорослим слухачам важливо відчути повагу до себе. Ви повинні визнавати 
великий практичний досвід, який слухачі привносять у курс навчання, з деяких тем вони, 
мабуть, мають більший досвід, ніж ви. Поводьте себе зі слухачами як з рівними щодо 
досвіду і знань і давайте їм змогу вільно висловлювати свою точку зору в аудиторії. 
Багатьом дорослим слухачам важко змінювати усталені звички, навички, знання. Зміни 
потребують часу. Слід пам’ятати, що здатність дорослих слухачів до радикальних змін 
обмежена. 
  
Компетенції викладача 
Звичайно, викладач повинен бути компетентним у використанні вибраних методів 
навчання. Якщо ви не дуже ознайомлені з методом, то не зможете найкращим чином 
використати необхідну компетенцію. Вам треба звернутися за допомогою до ваших колег, 
але в кінці робочого дня доведеться самим проекспериментувати цей метод. 
Для цього потрібно: 

• експериментувати з темою, якою ви оволоділи повністю (ваш основний предмет); 
• накопичувати (набувати) досвід, плануючи декілька коротких уроків; 
• під час експерименту триматися подалі від теми, яка є центральною в навчальному плані; 
• попросити колег, які використовують цей метод, побувати у вас на уроці і 
проаналізувати його.  

Компетенція приходить після оволодіння вибраним методом навчання і сама по собі є 
темою (предметом). Ми обмежимося тим, що дамо декілька натяків на ефективне навчання. 
Детально не обговорюючи, пропонуємо подумати над такими пунктами, які ви можете 
використати як контрольний листок. Ви помітите, що ці пункти тісно пов’язані із самим 
процесом викладання для того, щоб з’єднати його з практичним навчанням: 

• Створюйте навчальне середовище, в якому студенти захочуть брати участь і навчатися. 
• Допоможіть учням перебороти занепокоєння, хвилювання у навчанні, стилі навчання 
на початку курсу. 

• Визначте мету курсу в плані очікуваного від учня виконання поставленого завдання і як 
воно вимірюватиметься. Це особливо важливо, якщо учня будуть оцінювати. 

• Об’єднати потреби та інтереси учнів у визначенні аудиторного часу. 
• Дайте можливість усім брати участь у навчальному процесі. 
• Залучіть до роботи всіх учасників навчального процесу, задаючи їм запитання, 
ставлячи завдання до тем, які викликають інтерес в учнів і сприяють обговоренню теми 
безпосередньо з товаришем. 

• Задайте запитання, які стимулюватимуть слухачів детально розробити завдання, 
вияснити і (або) підтримати їхні твердження (навчальний цикл Колба). 

• Організуйте і подайте матеріал так, щоб це допомогло слухачеві вчити його. 
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• Продумайте свою жестикуляцію. Фактичні знання, звичайно, дуже важливі. Однак 
ваша особиста кваліфікація викладача багато в чому впливає на те, як учні ставляться 
до теми. Вони спостерігають та інтерпретують вашу жестикуляцію, отже, це впливає на 
їхнє навчання. 

  
Вправа 

 

 
Висновок 
 

У цьому розділі ми обговорили, як навчальні заняття пов’язані з метою навчання. Ми 
побачили, як можна організувати навчальні заняття, пов’язуючи викладання (практичне 
навчання) з установленою метою навчання. 
Центральним моментом нашого обговорення стало розуміння того, що однією з 
найбільших проблем викладачів є навчитися допомагати слухачам навчатися. Отже, методи 
навчання, які ми обговорили й розглянули з цієї точки зору, посилюють важливість 
перетворення навчального заняття у навчання, яке залучає учнів до навчального процесу. 
Вивчивши цикл навчання, ми розуміємо, як важливо внести навчання (викладання/ 
практичне навчання) у контекст, в якому воно повинно використовуватися. Поєднуючи 
методи навчання, можна ув’язати теоретичні знаття з практичним навчанням та допомогти 
використовувати результати навчання в сфері праці. Ми завершуємо цей розділ 
твердженням, що нам, як викладачам, слід допомагати слухачам курсів навчатися. 
Наше завдання – створювати необхідні умови для навчання як у плані змісту, так і в плані 
методів навчання, навчального процесу та умов навчання. Ми, як викладачі, повинні 
домогти учням або слухачам курсів навчатися.  
 

Вам, мабуть, здається, що запропонований вище перелік досить загальний і не 
допомагає у практичній роботі. Проте слід визнати, що все перелічене 
стосується питань, які ми обговорили у цьому і попередньому розділах. Як 
спосіб оцінити ваше власне навчання і практичне застосування знань у вашій 
щоденній роботі викладача рекомендуємо обговорити це з вашими колегами, 
як ваша практична робота відповідає згаданим пропозиціям. 
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РОЗДІЛ 
 
 

ОЦІНКА НАВЧАННЯ 
 
 
 

Вступ 
Четвертий розділ підвів нас до останньої стадії системного підходу до навчання. 
Обговоримо різні шляхи оцінки результату навчання. Зазначимо, що згадані методи та 
інструменти можна також використати для певних програм професійно – технічної освіти.  
Часто оцінку виставляють в кінці уроку, коли всі учні поспішають покинути клас і оцінці 
приділяється недостатньо уваги. Проте з нашого системного підходу до навчання знаємо, 
що оцінку треба планувати і виставляти так, щоб був цінним зворотний зв’язок для 
поліпшення всіх стадій системного підходу.  
Розглядаємо оцінку як засіб визначення рівня знань учнів та ефективності методики 
викладання. Інакше кажучи, це оцінка і результатів навчання щодо зростаючих компетенцій 
і самого навчального процесу (використання методики, змісту програм і ефективності 
навчального матеріалу). 
З цієї точки зору ми і розглянемо методи оцінки. 

 

Для чого треба оцінювати навчання? 
Відповідь, мабуть, буде тривіальною, але дасть змогу підтвердити, що оцінка необхідна для 
того, щоб знати, чи задовільно пройшов навчальний процес. Не треба продовжувати 
навчальну діяльність, яка не дає результатів, або є дорожчою за користь, яку ми від неї 
одержуємо. 
Проте, коли розглядаємо користь курсу навчання, ми повинні зуміти відповісти на таке 
запитання: користь для кого? Зрозуміло, що окремі учні і компанії можуть бачити користь у 
навчанні з різних точок зору. 
Окремо взятий учень, мабуть, оцінить курс навчання стосовно можливості для нього 
отримати постійну роботу або професійно рости на своєму робочому місці. Чи розширив 
пройдений навчальний курс мої професійні можливості? Чи допоміг він поліпшити 
виконання моєї роботи і отримати від неї задоволення? 
Компанії, мабуть, повинні вимагати одержання компетенцій за найнижчою вартістю, яка 
тільки можлива, і які відразу ж можуть застосовуватися і, таким чином, бути цінними для 

 
4 

 



Розділ 4:                       Оцінка навчання 

 84 

мети компанії. Компанії завжди хочуть знати, чи варте навчання того, що в нього вклали. 
Отже, навчальні заклади повинні вміти відповідати цим вимогам, а також вміти встановити, 
який рівень навчання зможе відповідати визначеній меті навчання. Ми закінчуємо 
навчальний цикл, одержуючи цінну інформацію, яка допоможе нам поліпшити процес 
навчання. 
  

Валідація20 і оцінка навчання 
Перед тим, як продовжити розгляд цього розділу, треба уважніше розглянути загальне 
розуміння оцінки в плані навчання. Розглядаючи це питання, ми говоримо про два поняття: 
валідація і оцінка. 
Валідація – це вимірювання обсягу навчального матеріалу, який учень засвоїв. Це означає 
практичне застосування ним знань, навичок і установок (компетенцій). Визначити це 
можемо на двох рівнях: 
1. Внутрішня валідація – оцінює, чи досяг навчальний процес мети навчання. 
2. Зовнішня валідація – оцінює, чи застосовують учні свої знання на робочому місці. 
 
Оцінка 
Оцінка відноситься до оцінювання ефекту навчання для організації та окремих учнів. 
Результатом оцінки часто є фінансова користь для окремо взятих учнів або компаній. 
 

Вправа 

 
Рівень оцінки 
Щоб оцінити і виставити остаточну оцінку навчання, пропонуються різні підходи. Дехто 
зосереджується на визначенні результатів навчання на чотирьох різних рівнях, роблячи 
відмінності між індивідуальним рівнем засвоєння матеріалу і користю навчання для 
організації (компанії). 
Ми звертаємо увагу на відправну точку мети навчання курсу. Це означає, що оцінка 
повинна поінформувати про те, наскільки успішно вдалося, як ми і розраховували, 
підвищити рівень знань, розвинути навички і розробити установки в окремих учнів і на 
рівні організації (компанії). Такий підхід пов’язує мету навчання з оцінкою. Саме мета 
навчання стає тим критерієм, за яким ми визначаємо валідацію і оцінку. 
Розглянемо чотири різних рівні оцінки Кіркпатрик21: 

                                                        
20 Валідація (у разі формального навчання) – процес атестації рівня кваліфікації, що досягнуто по 
завершенню навчання. 
21 Д. Л. Кіркпатрик «Техніка оцінки тренінгових програм», 1959; Т. С. Паркер «оцінка, забуте 
закінчення тренінгів», 1973; А. С. Хамблін, «Оцінка та контроль тренінгів», 1974; С. Джексон та 
М. Дж. Кульп, «Розробка методики оцінювання результатів тренінгів з менеджменту», 1979. Немає 
російського та українського перекладу. 

Обговоріть такі питання і наведіть обґрунтування для вашої відповіді. 
Ґрунтуючись на тому, що ви вже прочитали в цьому розділі: 
• Предметом обговорення цього розділу буде валідація чи оцінка? 
• Якщо ви застосовуєте терміни оцінка і валідація до системного рівня 
(системи ПТО), що буде фокусом оцінки внутрішньої та зовнішньої 
валідації? 
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1. Реакція, що означає, наскільки учні задоволені курсом навчання. Її можна 
спостерігати безпосередньо і перевіряти протягом кожної навчальної одиниці і/ або 
відразу ж після курсу. 

2. Рівень засвоєння матеріалу, який можна визначити як удосконалення знань, навичок 
і установок учня після закінчення курсу навчання. Головне питання, якою мірою 
учні справилися з поставленими навчальними завданнями в плані здобуття знань, 
навичок і установок. Щоб це стверджувати, треба знати рівень знань слухачів курсів 
до початку навчання і оцінити рівень після закінчення курсу. 

3. Зміни в поведінці, які відбиваються у застосуванні вивченого матеріалу на 
виробництві. Якою мірою учень здатний застосувати здобуті знання у вигляді 
ефективної та відповідної поведінки на робочому місці. Зрозуміло, що будь-яка 
оцінка зміни в поведінці на роботі повинна відбуватися безпосередньо на робочому 
місці. 

4. Результат, який показує, чи приводить навчання до підвищення рівня виконання і 
поліпшення результатів роботи організації-замовника. 

Ці чотири рівні показують, що інтерес становить не тільки сама оцінка знань, навичок і 
установок, а й реакція слухачів курсів. Ви, мабуть, помітили, що існує переміщення фокуса 
між третім і четвертим елементами рівнів Кіркпатрика22. Перші три рівні сконцентровано 
на учнів у плані їхніх реакцій, їхнього засвоєння матеріалу (знання, навички і установки) та 
зміни в їхній поведінці на виробництві. Четвертий рівень сфокусовано на користі навчання 
для організації, де працює учень. Усі разом ці чотири рівні дають змогу отримати 
інформацію і зворотний зв’язок про результати викладання і про засвоєні знання (про 
процес навчання). 
  

Вправа 

 
Рівні оцінки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо уважно подивитися на чотири рівні оцінки, то побачимо, що перший і другий рівні 
можуть використовуватися протягом чи зразу ж після закінчення навчання. Оцінка 
поведінки і результатів (третій і четвертий рівні) скоріше за все можуть проводитися на 

                                                        
22 Згадано раніше. 

Чи зможе ваш навчальний заклад провести оцінку на всіх чотирьох рівнях? 
Чому зможе? Чому не зможе? 

1 

2 

3 

4 

Рівень 

Час 

Протягом навчання Після навчання 
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пізніших стадіях (після навчання), коли учні отримали роботу або слухачі курсів 
повернулися на свої робочі місця. Проведення валідації і оцінки на всіх чотирьох рівнях, 
особливо на третьому і четвертому, вимагатиме значних можливостей і коштів, які в 
багатьох випадках недоступні для професійно – технічних навчальних закладів. Тому наше 
подальше обговорення обмежимо тими можливостями, які можна використати на перших 
двох рівнях. 
Проте навчальному закладу, плануючи свою роботу на майбутнє, треба створювати умови 
для проведення оцінки на всіх чотирьох рівнях, оскільки від них все більше і більше треба 
буде доводити необхідність навчання учнів у їхніх стінах. Якщо ваше училище готове 
запропонувати короткотермінові курси, тоді треба провести оцінку на третьому і 
четвертому рівнях, щоб переконати замовників (окремого слухача або фірму) в тому, що 
навчання варте тих коштів, які передбачається витратити. 
  
Можливі підходи до оцінки 
Перед тим, як вирішити, які методи для оцінки і твердження вашого навчання треба 
використовувати, необхідно встановити ваш підхід до остаточної оцінки. Щоб зробити це 
більш ефективно, слід продумати такі питання: 

• мета навчання; 
• мета оцінки/ валідація; 
• аудиторія (студенти) для визначення результатів оцінки; 
• який рівень (від першого до четвертого) треба включити; 
• час, який ви будете використовувати; 
• наявні ресурси для оцінки. 

Дві форми, подані й обговорені у другому розділі «Загальна специфікація навчального 
курсу» і «Загальна специфікація навчальної одиниці» разом з планом навчального заняття, 
дають відповіді на зазначені запитання. Виходячи з трьох описів навчального курсу, 
матимемо: 

• загальну мету курсу навчання; 
• мету навчання кожної навчальної одиниці (основна тема курсів); 
• індивідуальний навчальний план для кожного навчального заняття. 

У результаті ми визначимо рівень компетенцій, якого учні досягнуть взагалі та з кожної 
теми, включеної до курсу навчання.  
Як відомо, першого і другого рівнів можна досягти протягом або відразу після закінчення 
навчання, тоді як третій і четвертий рівні треба провести на робочому місці. Отже, слід 
вирішити, на якому рівні ви будете проводити оцінку. У більшості випадків ви обмежитися 
першим і другим рівнями, оскільки відсутні необхідні ресурси для проведення всебічної 
оцінки. З цієї ж причини обмежимося обговоренням остаточної оцінки на першому і 
другому рівнях у тій частині розділу, що залишилася. 
На першому рівні (реакція) вас цікавить успіх навчального процесу і те, як навчальне 
середовище сприяє процесу навчання. Це значить, що вам потрібна інформація про таке: 

• Чи пояснили ви мету навчання учням або слухачам курсів і чи зрозуміли її ? 
• Чи відповідає мета навчання необхідним вимогам? 
• Чи добре організовано курс навчання? 
• Чи доцільний зміст курсу? 
• Який стиль викладання учителя/консультанта? 
• Які застосовано методи навчання: лекція, робота в групі тощо? 
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• Чи використовувалися візуальні засоби навчання, роздавальний матеріал? 
• Які умови навчання? 

Реакція/спостереження – колесо оцінки і анкета – деякі з методів, які ви можете 
застосовувати. Обговоримо перші два. Використання анкети обговорювалося у першому 
розділі. 
Другий рівень (засвоєння матеріалу) потребує інтенсивнішої остаточної оцінки, оскільки 
виявляємо досягнення курсу навчання щодо засвоєння матеріалу. 
Ми зацікавлені у негайних результатах курсу навчання щодо поліпшення компетенції. 
Результати повинні стосуватися як кожної теми, включеної до курсу навчання, так і рівня 
засвоєння матеріалу. Недостатньо визначити, що учні отримали нові компетенції, 
наприклад, у засвоєнні зварювання, нам також треба встановити глибину компетенції.  
Щоб прийняти рішення про остаточну оцінку, треба визначити, яких успіхів досяг учень. 
Вони, звичайно, відрізняються курс від курсу, але ми знаємо, що підвищені компетенції 
можна оцінювати, виходячи з мети навчання, оскільки мета формулюється, виходячи з того, 
що учень зможе робити (його компетенції) після закінчення і в результаті курсу навчання. 
Отже, метод остаточної оцінки треба зосередити на вимірюванні успішності щодо знань, 
умінь і навичок. Зрозуміло, що кожний з трьох елементів потребує застосування різних 
методів. Тому давайте розглянемо, як можна підійти до цих трьох елементів компетенції. 
 
Знання 
Валідацію підвищеного рівня знань розглядаємо у здатності згадати, зрозуміти, 
проаналізувати і оцінити інформацію, що стосується суб’єкта. З другого розділу ви 
пам’ятаєте, як можна описати знання. Такий самий перелік підходить і для остаточної 
оцінки знань. 
Знання   Знання: згадати, зрозуміти, визначити, ідентифікувати,  
(пізнавальні)       відібрати, викласти, перелічити і назвати. 

Розуміння: описати, обговорити, розпізнати, пояснити, проі-
люструвати. 
Аналіз: аналізувати, класифікувати, порівняти, зіставити, 
зробити висновок і диференціювати. 
Синтез: групувати, змішувати, планувати, з’єднувати, 
перевірити і підвести підсумок. 
Оцінка: оцінити, зробити висновок, обговорити, критикувати  
і підтвердити. 

Іншими словами, які знання здобув учень, що він міг згадати (фактична інформація), 
описати і розпізнати, з’єднати і проаналізувати і скласти висновок. 
Загальна специфіка курсу навчання, одиниця навчання та плану заняття повинна мати 
інформацію, що стосується рівня знань, якого досяг учень. 
  
Навички 
Щоб оцінити навички, шукаємо реальні компетенції щодо поведінки, яку спостерігаємо, 
безпосередньо пов’язаної з навчанням. Знову можемо використати наведений нижче 
перелік, щоб «округлити» значення навичок. 
Навички вибрати, відібрати, відокремити, зробити спробу, розпочати, 
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(Застосування)   розвивати, показати, підготувати, продовжувати, показати, 
вирівнювати, змінити, вибрати, виконати, практикувати, 
переробити, пристосовувати, перетворювати, замінити, 
планувати, порівнювати, зіставляти, застосувати, 
продемонструвати, тлумачити, видозмінити, використати, 
обчислити, розпізнати, провести (наприклад, інтерв’ю), 
надрукувати (наприклад, лист). 

У контексті профтехосвіти навички пов’язані з виконанням роботи, яку найкраще 
оцінювати в реальній робочій ситуації. Отже, дуже важливо, щоб навички оцінювалися в 
ситуації, наближеній до робочої (у майстерні, в лабораторії, на автодромі тощо). 
Установки 
Оцінити зміни в установках, викликаних внаслідок навчання, а також ті, які відповідають 
меті навчання, дуже важко. Зміни в установці повинні привести до впізнаваних змін у 
поведінці на робочому місці. Такі зміни можна спостерігати під час проведення інтерв’ю, 
рольових ігор, проблемних завдань, оглядів продукції тощо, або, наприклад, у завданні, 
виконання якого приносить гордість за свою роботу, визнання якості і застосування правил 
техніки безпеки при використанні інструментів і верстатів. 
 

Установки  
(емоційні) 

прийняти, затвердити, вибрати, згодитися, не згодитися, 
запропонувати, захистити, виразити, з’єднати, прийняти рішення, 
показати, вплинути, визначити, підтвердити, доручити, визнати 
цінність, інтегрувати у (завдання чи процедуру). 

 
Нижче наведено приклад можливого підходу до валідації. Ми додали додатковий п’ятий 
рівень – організації курсу, оскільки не всі рівні включено до таблиці. Можете впровадити 
цей рівень, якщо організуєте проживання учнів на місці навчання. Складовою частиною 
таких курсів навчання стають умови (оснащення) і соціальне середовище. Якщо умови 
добрі, це принесе користь курсу і засвоєнню матеріалу. Отже, дуже важливо отримати 
інформацію, що стосується умов (оснащення). 
Декілька слів про те, як допомогти вивчити таблицю. Перша колонка – це три рівні 
валідації. Наступна – короткий опис рівнів. Третя колонка нагадує декілька методів 
валідації, які можна застосовувати на різних рівнях. Ви побачите, що керівництво курсів, 
бібліотекар, тобто люди, які допомагають учням з різних адміністративних питань, також 
включені до оцінкового підходу. Такі люди повинні, мабуть, чути спонтанні зауваження 
про курс навчання, які можуть допомогти у загальному оцінюванні курсу. Наступна колонка 
пояснює, коли буде застосовано кожний метод протягом курсу навчання. Остання колонка 
дає короткий опис очікуваного результату оцінки на кожному рівні у вигляді запитань чи 
пропозицій. 
Зверніть увагу, що це тільки приклад, який ілюструє, як можна зробити перший крок у 
напрямку до методу валідації (та оцінки). Для кожного курсу ви, мабуть, повинні 
встановити новий підхід для отримання інформації, необхідної, щоб оцінити, чи потрібне 
коригування різних елементів курсу. Інакше кажучи, немає єдино правильного підходу до 
оцінки навчання. 
 
Приклад 

Схема підходу до валідації / оцінки 
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Рівень Опис Методи Коли 
застосовувати Результат 

1. Реакція Зворотний 
зв’язок, реакція 
учнів на 
навчальний 
процес 

1. Усне опитування, 
що проводить 
викладач 
2. Оцінка викладача 
(форма валідації) 
3. Анкета-відгук, яку 
заповнюють слухачі 
курсів (форма 
валідації) 
4. Неформальні 
відгуки, які надійшли 
до адміністрації 

Під час навчання 
(відвідування) 
 
Відразу після занят-
тя (відвідування) 
В міру необхідності 
 
 
 

Чи добре сприйнято 
процес навчання? 
 
Чи є необхідність у 
коригуванні? 
Чи досягнуто мету 
навчання? 
 
Чи задоволені 
слухачі курсів? 

2. Засвоєння Оцінка засвоєння 
відносно: 
а)навичок; 
б) знань; 
в) установок 

1. Усні запитання 
викладача 
2. Спостереження 
(оцінка) учителем 
(форма валідації) 
3. Завдання і вправи 
4. Завдання на 
робочому місці (шкала 
пріоритетності) 
5. Оцінка курсу 
(валідація) 
6. Індивідуальні 
консультації 

Під час навчання 
 
Під час і після 
навчання 
 
Під час занять 
У кінці курсу 
 
 
Під час навчання 

Оцінка поліпшених 
компетенцій 
окремих учнів 
(навичок, знань і 
установок) 

3. Організація 
курсу 

Відгук про 
проведений курс: 
а)проживання; 
б) оснащення 
(умови); 
в) організація та 
обслуговування 

1. Неформальні 
відгуки, одержані 
адміністрацією курсів 
2. Анкета (підсумкової 
валідації) 
3. Неформальні 
відгуки викладачів 

Регулярно і в міру 
необхідності 
 
У кінці курсу 
 
Під час курсу і в 
міру необхідності 

Визначити, чи 
задовільні були 
соціальні аспекти і 
сама організація 
курсів 

 
І, нарешті, треба зважати на чинник часу. Ваш оцінковий підхід повинен враховувати 
ймовірність того, що методи валідації треба змінювати в міру просування навчання і 
викладання. На початку навчання доведеться покладатися на усні методи валідації (які 
будуть описані нижче), бо учні ще не засвоїли достатньо матеріалу, який можна 
підтвердити детальною письмовою валідацією. 
Оскільки курс навчання розвивається, час від часу знаходьте можливість для визначення, 
наскільки успішно просувається навчання. У таких випадках треба планувати зворотний 
зв’язок від щоденного навчання (усна оцінка) і додати запланований метод валідації, який 
може дати вам більш глибокий зворотний зв’язок. 
У кінці курсу навчання буде доцільною всебічна валідація, бо ви захочете оцінити повний 
курс навчання. 
  
Методи валідації 
Звернемося до деяких методів валідації, які можемо застосовувати на першому і другому 
рівнях. Хоча й розроблено багато методів валідації, ми зможемо обговорити тільки 
декілька. Поділимо їх на письмові й усні і почнемо з усних.  
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Опитування 
Одним з найпростіших, проте, кращих методів оцінки під час навчання є опитування. За 
допомогою правильно побудованих запитань можна отримати цінну інформацію про те, як 
учень відповідає вимогам навчання і який матеріал він засвоїв. 
Опитування може мати різне призначення. Можна використати цей метод, щоб активно 
задіяти учнів, а можна з його допомогою вияснити, чи засвоїли учні матеріал. Якщо 
опитування показало, що учні не дуже добре зрозуміли тему, значить матеріал треба 
повторити. Або дібрати методику, яка сприятиме процесу засвоєння матеріалу. Звичайно, 
дуже важливо використати опитування так, щоб учні відчули підтримку, заохочення 
викладача. Інакше вони думатимуть, що ви перевіряєте їх увесь час тільки для того, щоб 
одержати правильну відповідь, а не для того, щоб вияснити, чи зрозуміли вони тему. 
 
Вправа 

 
Реакція/Спостереження  
Як ми вже обговорили в попередніх розділах, атмосфера, яку ви створюєте в класі, є 
важливим елементом навчання. Добра атмосфера сприяє кращому засвоєнню матеріалу. 
Ось чому для вас як педагога велике значення має зворотний зв’язок: як учні сприймають 
матеріал, чи відчувають вони почуття комфорту, спілкуючись з вами, чи перебуваєте ви в 
контакті з учнями і чи утримуєте їхню увагу. 
Зуміти «прочитати» реакцію учнів – манеру їхньої поведінки – дуже важливо для 
отримання зворотного зв’язку, необхідного для валідації засвоєння матеріалу. Однозначно 
сказати, як ви можете отримати таку інформацію, не можна. Тут може допомогти манера 
поведінки учнів, виражена в їхніх очах, запитання, які їм задають. Зі збільшенням досвіду 
викладання ви зможете вияснити, чи правильно все робите. 
При використанні групової роботи ви зможете спостерігати, як члени групи взаємодіють, 
їхній підхід до завдання, як вони обговорюють тему. Це дуже важлива інформація для 
валідації навчального процесу. 
Коли ви використовуєте реакцію або спостереження як метод валідації, дуже важливо, що 
ви знаєте чи визначити те, що шукаєте, і як витлумачити реакцію або спостереження. 
Це особливо важливо, коли ви використовуєте реакцію/спостереження на другому рівні. 
Наприклад, на яку реакцію чи спостереження ви б звернули увагу, щоб ствердити, як учні 
засвоїли матеріал (знання, навички і установки). Потрібна увага і підготовка, щоб зробити 
це з користю. 

 

Як ви охарактеризуєте такі запитання і як вони підтримують процес 
засвоєння матеріалу і можливості викладача оцінити цей процес? 
1. Чи може хтось із вас навести приклад із робочої ситуації, який 
проілюструє добре обслуговування клієнта? 
2. Що краще: негайно обговорити рішення з вашими колегами, чи прийняти 
його самому?  
3. Зазначте обмежену швидкість руху автобусів в Україні. 
4. Що таке дебет і кредит? 
5. Які три найважливіші стадії в правилах техніки безпеки, що ми обговорили? 
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Шкала рейтингу 
Ваші спостереження, наприклад, на робочому місці, можна планувати, використовуючи 
попередньо складену шкалу рейтингу. Наведений нижче приклад – тільки один серед 
багатьох інструментів рейтингу. Ви установлюєте критерії валідації – стільки, скільки 
необхідно, щоб визначити мету навчання. Для кожного критерію твердження є шкала 
рейтингу, де ви або спостерігач ставить «галочку» на рівні, що характеризує виконання, за 
яким спостерігають. 
 

Критерії оцінки Рейтинг 
Підготовка до робочого завдання 1 2 3 4 5 
Застосування інструментів 1 2 3 4 5 
Встановлення верстата 1 2 3 4 5 
Робота верстата 1 2 3 4 5 
Якість роботи (готова продукція) 1 2 3 4 5 
Ефективне використання матеріалу 1 2 3 4 5 

 

Шкала рейтингу:  
1. Неприпустимий рівень виконання. 4. Рівень виконання вищий за стандарт. 
2. Рівень виконання нижчий за стандарт. 5. Дуже хороший рівень виконання. 
3. Стандартний і допустимий 
    рівень виконання. 

 

 
Письмова валідація 
Якщо ми хочемо атестувати рівень знань учнів, то це можна зробити шляхом письмового 
опитування у формі виконання завдання на робочому місці або це може бути поєднання 
всіх трьох форм. Запитання матиме одну правильну відповідь. А можна включити 
запитання, які матимуть декілька відповідей (відкриті запитання). Перший тип запитань 
виявить знання учнів з конкретної теми. Вибираючи другий тип опитування, ми прагнемо 
з’ясувати, чи добре учні оволоділи суттю теми, а також чи можна його застосувати в 
даному контексті (знання, навички і установки). 
Відкриті запитання сформулювати значно складніше, оскільки вони повинні пробудити в 
учнів бажання розглянути їх з різних точок зору. Перевага цих запитань у тому, що вони 
дають змогу отримати більш повне розуміння компетенцій, які учні засвоїли в процесі 
навчання. 
Нижче на прикладах покажемо декілька методів, які можна використати у своїй роботі. 
Перші п’ять (вибір з двох варіантів, добір пар, множинний вибір, класифікація, визначення 
пріоритетності) є варіантами запитань, які мають тільки одну правильну відповідь. 
 
Колесо остаточної оцінки 
Колесо – це простий спосіб отримати точку зору учнів на те, як розвивати процес навчання. 
Кожна спиця у колесі становить елемент/запитання, який ви хочете ствердити. 
На кожний елемент/ запитання (спицю) в учнів буде своя негайна реакція. Чим далі від 
центру, тим більше позитивний учень. Він (вона) можуть намалювати лінії між точками, 
створюючи сплетіння (павутиння), яке показує швидку реакцію учня. 
Коли учень заповнює колесо, ви зможете побачити індивідуальну реакцію і оцінку всієї 
групи (класу). Якщо попросите учнів заповнити колесо декілька разів протягом курсу, 
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зможете простежити за успішністю як на індивідуальному рівні, так і на рівні групи (класу). 
Якщо ви хочете удосконалити колесо, можете надати кожній спиці шкалу, що зробить 
можливим провести ряд різних розрахунків, корисних для вашого підходу до остаточної 
оцінки. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вибір з двох варіантів 
Одне запитання двома схожими варіантами відповіді, де необхідно знайти одну правильну 
відповідь. 

 
 
Добір пар 
Доберіть до кожного з трьох термінів правильне визначення: 

Необхідність курсу 
для моєї роботи 

Здатність викладача  
полегшити засвоєння 
матеріалу учнями 

Доцільність змісту 

Доцільність роботи  
в групі 

Оцінка власного 
засвоєння  
матеріалу 

Навчальне обладнання 
(умови) 

Навчальне  
середовище 

Достатній час для теми 

Що таке монополія? 
А. Ситуація, коли одна група постачальників вилучає свої продукти з ринку. 
В. Ситуація, коли один постачальник або декілька (група) контролюють ціну 
на ринку. 
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Калькуляція витрат  А Введення спеціальних розрахунків для реєстрації 
витрат на виробництво і продаж товарів фірми та 
керування нею 

Вартість життя  В Обчислення витрат виробництва або фіксування цін, за 
які повинен бути проданий товар, щоб одержати 
прибуток 

Виробнича бухгалтерія С Витрати населення на споживчі товари і послуги, 
бухгалтерія, житло, харчування, опалення, одяг тощо 
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Множинний вибір 
Учням пропонується два компоненти: запитання і чотири можливих відповіді. Кількість 
можливих відповідей можна варіювати. 
 

Що таке маркетинг? 

А Місце, де торгують грошима, товарами і послугами. 

В Витрати на реалізацію товару, які включають витрати на  рекламу, упаковку 
тощо. 

С Система дій щодо виявлення, задоволення і збільшення попиту на продукцію 
компанії через рекламу, просування на нові ринки, ціноутворення, вивчення ринку, 
розробку і тестування нових видів продукції. 

D Ціна на товари чи послуги на конкретному ринку в певний час. 
  
Класифікація 
При використанні цього методу учень повинен твердження, запитання або термін 
зарахувати до правильної категорії.   

 Розмістіть витрати в категорії постійних і змінних витрат 
 

 Постійні витрати Тимчасові витрати 

Заробітна плата   

Перевезення   

Сировина   

Канцелярські приладдя   

Складування (товару)   

Упаковка   
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Визначення пріоритетності 
Учням пропонується визначити пріоритетність вирішення, відповіді або твердження згідно 
з фіксованою шкалою визначень: 

  
Письмові відгуки 
 

Реакцію учнів на процес навчання можна також отримати і в письмовому вигляді. 
Запитання можна сформулювати так, щоб одержати відгук про навчальний процес. 
У наведеному нижче прикладі пропонуємо запитання про процес навчання і 
використовуємо різні методи опитування. 
  
Приклад 

Чи зрозуміли ви смисл даної теми? 
 

Так q    Ні q 
 

Чи добре її пояснили? 
 

Так q    Ні q 
 

Якщо ні, то що було погано? 
Як ви оцінюєте викладання? 
 

Дуже добре q 
Добре    q 
Погано   q 
Дуже погано q 
 

Якщо ви відповідаєте «погано» чи «дуже погано», просимо вас вказати, що слід змінити 
Самооцінка 

Пан Руденко – бізнесмен зі Львова. Хоче продавати у цьому місті взуття. 
Але тут є тільки одна маленька взуттєва фабрика. Він провів дослідження, 
і одержав певні дані. Визначіть пріоритетність чотирьох варіантів щодо 
отримання паном Руденком максимального прибутку: 
А 
Якщо виробляти взуття в Києві, то вартість 10 пар складатиме 500 
гривень. Транспортні витрати на доставку з Києва – 100 гривень. Ціна на 
ринку пари взуття складатиме приблизно 125 гривень. 
В 
Місцева фабрика може виробляти одну пару взуття за 38 гривень, але 
продажна ціна не може перевищувати 75 гривень за пару. 
С 
Якщо імпортувати взуття з Польщі, то 100 пар обійдуться в 6500 гривень, 
включаючи транспортні витрати. Якість взуття добра, і його можна 
продати по 140 гривень за пару. 
D 
У Вінниці тільки почала виробництво взуття сучасна взуттєва фабрика. 
Пара взуття цієї фабрики коштує 145 гривень плюс транспортні витрати – 
5 гривень за пару. Це взуття можна продавати по 165 гривень за пару. 
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Самооцінка охоплює ряд методів, які наголошують на заоохоченні учнів самим 
переглянути і оцінити свої успіхи у засвоєнні матеріалу, і таким чином прийняти на себе 
відповідальність за власне навчання. Ми як викладачі можемо оцінити успішність учня, 
ефективність різних елементів нашого навчання, зробити необхідні корективи і 
запропонувати слухачам нові методи навчання. Для самооцінки можна використати ряд 
методів. Проте головною завжди повинна бути самооцінка учнів, а використання методів 
повинно зробити цей процес можливим. 
Вважаємо, що правильно складена анкета (або колесо валідації), яку учні заповнюють, дає 
змогу добре спланувати індивідуальну бесіду. До того ж ви зможете використати власні 
спостереження в процесі теоретичного і практичного навчання, щоб надати обговоренню 
значущості. Пам’ятайте, що учень повинен зуміти використати бесіду як позитивний 
досвід, який допомагає засвоєнню матеріалу. 
У таблиці наведено короткий опис методів валідації, які ми обговорили, стосовно того, який 
з двох є більш придатним. Проте це тільки вказівки корисності методів. Ваша власна 
подальша розробка і поєднання їх, так само як і використання інших методів, відкриє нові 
можливості оцінювання. 
 

Рівень 2 
Метод валідації Рівень 1 

Знання Навички Установка 

Опитування ü ü ü ü 

Реакція/спостереження ü ü ü ü 

Шкала рейтингу  ü ü  

Колесо валідації ü    

Вибір з двох варіантів  ü ü  

Добір пар  ü ü  

Множинний вибір  ü ü  

Класифікація  ü ü  

Визначення пріоритетності  ü ü  

Анкета  ü ü ü 

Самооцінка    ü 

 
Приклад 

  

Обговоріть наведену таблицю зі своїми колегами і внесіть необхідні зміни.  

Свої корективи вам треба підтвердити фактами. 
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Висновок 
Саме система оцінки дає змогу отримати інформацію про те, чи досяг процес навчання 
своєї мети, і чи було навчання цінним для учнів і роботодавців. Для того, щоб планувати 
наш підхід, треба визначити відмінності між валідацією і оцінкою навчання. Валідація 
наголошує на вимірюванні (визначенні) здобутих знань та їх застосуванні на виробництві. 
Оцінка має відношення до оцінювання користі навчання для організації-замовника і для 
окремого слухача. Здебільшого навчальний заклад пов’язаний з валідацією. Оскільки 
компанії все більше і більше розуміють користь навчання, то їхні вимоги служать доказом 
того, що певні курси навчання приносять компанії користь. Отже, навчальні заклади, які 
пропонують курс навчання, повинні належним чином бути оснащені, щоб проводити не 
тільки валідацію, а й оцінку навчання.  
Оцінку навчання можна визначити на чотирьох рівнях, які безпосередньо пов’язані з 
валідацією і оцінкою. Ці рівні формують основу для створення підходу валідації/ оцінки. 
Установлений підхід напряму визначає, які інструменти (засоби) валідації/ оцінки 
використано, як їх поєднувати і як планувати їхнє застосування. 
У коротких розділах ми спробували ознайомити вас із системним підходом до навчання, 
стадіями такого підходу і практичними засобами, які можна використовувати. 
Як ви, мабуть, помітили, розділи не претендують на складність багатьох питань, включених 
до посібника. Сподіваємося, що цей посібник надихне вас на дослідження багатьох тем, 
коротко обговорених тут, і особливо допоможе вам визначити власний підхід, який, як ми 
переконані, буде успішним. 
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