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Однією із актуальних проблем сьогодення в освіті України є її якість. 

Кінець ХХ – початок ХХI століття характеризується якісними змінами у 

розвитку цивілізації, а значить у функціонуванні освіти. Науковці відзначають, 

що якість освіти є наріжним каменем сучасної парадигми освіти, пріоритетом 

освітньої політики більшості країн. В Україні проблема забезпечення якості 

освіти перебуває на важливому плані суспільної уваги [1]. Ця проблема постала 

не спонтанно, а в тісному зв'язку з цілою низкою глобальних чинників, серед 

яких, по перше, вплив науково - технічного прогресу на наше життя, потреба 

відповідних змін у підготовці фахівців ринкової економіки, по друге, курс 



держави на європейську інтеграцію і, як наслідок, потреба враховувати вимоги 

Болонського освітнього процесу, до якого приєдналася Україна, по третє, 

розширення й набуття нової якості демократичних процесів і побудова 

громадянського суспільства.  

Тема статті ґрунтується на досвіді застосування у навчально-виховному 

процесі коледжу сучасних освітніх технологій. 

 Метою дослідження є аналіз впливу сучасних освітніх технологій на 

забезпечення якості освіти у ВСП НАУ Слов’янському коледжі НАУ.  

Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів високої якості 

життя, інструмент соціальної та культурної  злагоди, економічного зростання.  

Якість  освіти є категорією, яка за своєю суттю відображає різні аспекти 

освітнього процесу: філософські, соціальні, педагогічні, політичні, 

демографічні, економічні та ін. Сучасні українські дослідження свідчать, що 

основними чинниками, які забезпечують якість освіти, є: 

- професійна підготовка суб'єктів викладання, їхні особистісні якості 

(порядність, відповідальність, принциповість, толерантність тощо); 

- навчально - методичне забезпечення процесу підготовки (навчальні 

посібники, методичні розробки); 

- наявність системи контролю й оцінювання викладання, рівня знань суб'єктів 

учіння, що відповідає сучасним вимогам; 

- застосування в навчально - виховному процесі сучасних освітніх технологій;  

- залучення суб'єктів навчально - виховного процесу до науково - дослідницької 

діяльності; 

- відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам; 

- контакти з провідними іноземними фахівцями; 

- належне матеріально - технічне забезпечення процесу підготовки; 

- забезпеченість науковою літературою освітніх закладів; 

- використання матеріалів психолого - соціологічних та інших досліджень; 

- спрямованість викладання на формування соціальних якостей сучасного 

фахівця; 



- стимулювання самостійної роботи суб'єктів навчання тощо [2, 3]. 

 Відповідальність за якість освіти лежить насамперед на кожному 

окремому навчальному закладі. 

 В практиці педагогічної діяльності викладачів ВСП НАУ Слов’янського 

коледжу НАУ коледжу належне місце  займають сучасні освітні технології: 

інформаційні технології, модульно – рейтингова технологія навчання, 

інтерактивні технології навчання (ділові (рольові) ігри, проблемне навчання, 

метод проектів, групові тренінги, метод кейсів тощо). а також  пошуково-

дослідницька робота. 

Інформаційні технології передбачають широке використання мультимедіа.  

(Під терміном мультимедіа (multimedia) розуміють інформаційну технологію  

на основі програмно-апаратного комплексу, що містить у собі комп’ютер з 

підключенням до нього аудіо - відеотехніки. В цьому програмному продукті 

об’єднані різні види інформації: текст, звук, відеофрагменти, анімацію, графічні 

зображення та ін. Виділяють наступні ознаки мультимедіа:  

 інтеграція в одному програмному продукті різноманітних видів  

інформації: як традиційних (текст, таблиці, ілюстрації та ін.), так і оригінальних 

(мова, музика, фрагменти відеофільмів, телекадри, анімація та ін.);  

 робота в реальному часі, оскільки на відміну від тексту й графіки,  

статичних по своїй природі, аудіо - відеосигнали розглядаються тільки в 

реальному часі;  

 новий рівень інтерактивного спілкування „людина-комп’ютер”, коли в  

процесі діалогу користувач одержує більшу й різнобічну інформацію.  

 Викладачі коледжу Завгородній С.О., Чиримпей О.Є., Форман Е.В., 

Костюченко Д.А., Гризодуб Т.В., Мізенко Л.М., Суліман О.М., Яськов М.І. та 

інші використовують мультимедія при викладанні науково-природничих, 

спеціальних, технічних дисциплін для демонстрації сутності фізичних явищ, 

процесів, роботи окремих систем авіаційної та наземної техніки тощо. 

Мультимедіа було використано викладачами коледжу при розробці 

електронних підручників з навчальних дисциплін: Єрохін В.М. – з дисципліни 



«Автомобілі», Маліков С.О. – «Технічна експлуатація автомобілів», Соболєва 

Г.М. – «Організація підприємства, технічного обслуговування і використання 

спецмашин», Колесникова А.М. – «Інформатика і комп’ютерна техніка» та ін.).  

     Широко використовуються мультимедіа для розробки відео – презентацій до 

лекційних занять, що значно підвищує наочність, мотивацію навчання. 

Майже 10 років у коледжі використовується модульно-рейтингова 

технологія навчання у контексті підписаних Україною Болонських угод. Ця 

технологія дозволяє структурувати зміст навчання в автономні організаційно-

методичні блоки-модулі. Зміст і об’єм модулів, у свою чергу, змінюється в 

залежності від профільної і рівневої диференціації студентів і дидактичних 

цілей. Такий підхід дозволяє створити умови для вибору студентом 

індивідуальної навчальної траєкторії. Модульне структурування дисципліни  

надає можливості визначити групи фундаментальних понять, логічно і 

компактно їх поєднати з метою уникнення дублювання в єдину адаптовану 

систему знань і вмінь, що утворює основу змістового модуля.  

На основі вітчизняного досвіду методичним кабінетом коледжу розроблені 

рекомендації для викладачів щодо впровадження модульно-рейтингової 

технології навчання, відповідно до яких зміст кожного модуля повинен містити 

наступні структурні елементи: 

-   дидактичні цілі, які мають трансформуватися в програму дій для студента; 

- безпосередній навчальний матеріал, структурований на навчальні 

елементи; 

- методичні засоби забезпечення засвоєння навчального матеріалу 

(підручники, посібники, навчальні програми, ілюстративні матеріали, інструкції 

тощо); 

-  інформація про зміст і методи контролю та самоконтролю якості засвоєння 

навчального матеріалу. 

 Модульно-рейтингова технологія навчання поєднується з  рейтинговим 

оцінюванням, ґрунтується на поопераційному контролі і накопиченні 

рейтингових балів з різних видів навчально-пізнавальної діяльності студента 



протягом усього періоду навчання (семестру, навчального року). Навчальний 

рейтинг – інтегральний індекс, або комплексний показник якості навчальних 

досягнень студента, який повинен характеризувати рівень знань, вмінь і 

навичок студента з навчальної дисципліни, а також систематичність його 

навчально-пізнавальної діяльності, активність, самостійність і творчість. 

 Рейтингова оцінка визначається як сума балів, які отримав студент за 

виконання індивідуальних завдань, за якість навчальної роботи на лекційних, 

семінарсько-практичних заняттях, самостійної роботи, за відповіді на поточних 

контрольних заходах та інших видах навчально-пізнавальної діяльності. З цієї 

оцінки вираховуються «штрафні бали» за пропуски занять, невчасне складання 

модульних контрольних робіт, звітів з практики тощо. В той же час студентам 

нараховуються заохочувальні бали: за участь в олімпіадах, конкурсах 

студентських робіт, доповіді на наукових конференціях. 

 Викладач, який веде навчальні заняття у навчальній групі з певної 

дисципліни, складає індивідуальний рейтинг студента з дисципліни як суму 

всіх рейтингових оцінок, а також заохочувальних і штрафних балів.  

 Аналіз накопиченого досвіду використання рейтингової оцінки свідчить 

про її істотні переваги: 

- відбувається активізація навчально-пізнавальної діяльності студента та 

підвищується його навчальна мотивація; 

- формуються такі риси особистості як самостійність, ініціативність, 

розвиваються творчі здібності; 

- завдяки реалізації принципів системності та систематичності підвищується 

якість знань та вмінь; 

- забезпечується точність та об’єктивність оцінювання навчально-пізнавальної 

діяльності студентів; 

- зменшується ризик психологічних, емоційних і фізичних перевантажень 

студентів, які виникали під час «авральних ситуацій» у період екзаменаційних 

сесій; 



- завдяки елементам змагальності забезпечується краща адаптація випускників 

ВНЗ до вимог ринку праці; 

- з’являються нові чинники заохочення студентів до навчально-дослідної та 

наукової-дослідної роботи, творчої навчально-пізнавальної діяльності.  

 Слід відзначити, що у коледжі модульно-рейтингова технологія навчання 

тримається на ентузіазмі педагогічних працівників, оскільки оплата науково -

педагогічної діяльності у ВНЗ 1-2 рівнів акредитації не відповідає  високому 

рівню інтенсивності їх праці та інтелектуальному напруженню.  

 У центрі уваги педагогічного колективу коледжу знаходяться 

інтерактивні технології навчання, які спрямовані на взаємодію, діалог між 

викладачем і студентом. Особливість інтерактивного навчання полягає в тому, 

що навчальний процес здійснюється за умови постійної, активної взаємодії усіх 

його членів. Організація інтерактивного навчання у коледжі передбачає 

моделювання життєвих та виробничих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації 

тощо. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, створенню 

атмосфери  співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати авторитетним 

наставником студентського колективу. Під час інтерактивного навчання 

студенти вчаться бути демократичними, толерантно спілкуватися між собою та 

іншими людьми, критично мислити, приймати та аналізувати рішення. Таким 

чином інтерактивне особистісно орієнтованим навчанням, оскільки воно 

передбачає розкриття та найбільш повний розвиток особистості відповідно до 

умов суспільного прогресу. навчання є Як відомо, його ключовими 

компетентностями є: комунікативні, організаційні, саморозвитку й 

самоорганізації. Ознаками особистісно орієнтованого навчання є: використання 

суб’єктивного досвіду студента; суб’єкт – суб’єктних стосунків учасників 

навчального процесу і діяльнісної основи. Цю систему навчання використовує 

переважна більшість викладачів.  

Викладачі коледжу Гребець О.Б., Гризодуб В.І., Польська Н.В., Романова 

О.М., Сласна О.В., Соболєв В.В. та інші охоче використовують активні форми 



та методи навчання: ділові (рольові) ігри, метод проектів, метод кейсів, групові 

тренінги, портфоліо, які дозволяють створити на занятті атмосферу виробничих 

відносин й вирішення конкретних ситуацій, навчають студентів працювати у 

команді, приймати самостійні рішення, ефективно закріпити отримані 

теоретичні знання.  

Практично усі викладачі коледжу широко використовують методи 

проблемного навчання, які сприяють розвитку навчально-пізнавальної 

діяльності студентів в усіх її рівнях: відтворюючої активності, інтерпретуючої 

та творчої.  

Ввійшло в практику педагогічної діяльності коледжу пошуково-

дослідницька робота, участь курсантів і студентів у конкурсах, олімпіадах,  

конференціях.  

Уже декілька років поспіль викладачі економічного відділення  

успішно готують й проводять  науково –  практичну конференцію «Погляд 

молоді на проблеми сучасного суспільства»  із залученням студентів і 

курсантів технічних спеціальностей, керівники - завідувач відділення 

Шелест О.Б., голова циклової комісії  Польська Н.В. , регіональний 

конкурс студентських творчих робіт ВНЗ 1 –  2 рівнів акредитації на тему: 

«Маркетинг – філософія бізнесу», керівник -  викладач Мойсеєва Л.В.  

 Курсанти і студенти коледжу беруть участь у науково-практичних 

конференція, які проводяться ВНЗ 3-4 рівнів акредитації, кращі доповіді 

відзначаються дипломами. Традиційно викладачі, курсанти і студенти коледжу 

беруть участь у Всеукраїнській науково - практичній конференції «Авіація та 

космонавтика» на базі Криворізького коледжу НАУ, Міжнародній науково -

практичній конференції молодих вчених і студентів «Політ. Сучасні проблеми 

науки» на базі Національного авіаційного університету, Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Авіація та космонавтика: стан, досягнення і 

перспективи», присвяченій Всесвітньому Дню авіації і космонавтики, яка 

проходить на базі державної льотної академії України, м. Кіровоград . З нагоди 

40-ліття Московського технічного університету цивільної авіації була 



організована Міжнародна науково-практична конференція «Гражданская 

авиация на современном этапе развития науки, техники и общества», в якій 

також взяли участь вихованці коледжу. 

Одним із головних напрямів формування якісного рівня освіти,  який 

задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному 

розвитку, є залучення курсантів і студентів до пошукової, аналітичної роботи. 

Сьогодні викладачі перебудовують підхід до навчального процесу так, щоб 

забезпечити засвоєння знань, які б давали можливість не тільки безпосередньо 

застосовувати їх, але й формувати здатність до самостійного засвоєння нових 

досягнень науки і техніки. Важливо не стільки дати курсантам і студентам у 

короткий термін максимум інформації, скільки навчити самостійно 

орієнтуватися у потоках інформації та ефективно її використовувати. А це стає 

можливим тільки через набуття досвіду творчої та наукової роботи в процесі 

навчання. 

Науково-дослідницька діяльність курсантів та студентів є одним із 

найважливіших чинників у підвищенні якості підготовки і виховання 

спеціалістів з вищою освітою, здатних застосувати в практичній діяльності 

найновіші досягнення науково-технічного прогресу.  

Науково-дослідницька діяльність курсантів та студентів коледжу 

здійснюється за основними напрямами: 

- науково-дослідницька робота, що є складовою навчального процесу і 

обов’язкова для них (написання рефератів, підготовка до семінарських занять, 

підготовка та захист курсових, дипломних робіт, виконання курсових завдань 

дослідницького характеру тощо; 

- науково-дослідницька робота курсантів та студентів поза навчальним 

процесом, яка передбачає участь у гуртках технічної творчості, підготовка 

бізнес-проектів, написання статей, публікацій, підготовка презентацій тощо. 

Викладачі Лисак Т.К. на заняттях з історії України, історії 

Слобожанщини, Поух Л.Й. на заняттях з Всесвітньої історії шляхом організації 

й проведення пошукової, дослідницької діяльності творчих груп курсантів та 



студентів доповнюють навчальний матеріал, фонди музею та бібліотеки 

коледжу новим місцевим матеріалом.  

 Організована таким чином науково-дослідницька робота сприяє 

вирішенню завдань соціальної адаптації курсантів та студентів коледжу, 

формуванню у них готовності жити, працювати в своєму місті, регіоні, брати 

участь у їх розвитку, соціально-економічному і культурному оновленні.  

 Як показує аналіз, впровадження у коледжі сучасних освітніх технологій 

позитивно впливає на якість освіти, дозволяє готувати конкурентноспроможних 

фахівців. 
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