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ПОГОВОРИМО ПРО:

1. Трансформації сучасного світу і вплив технологій на вищу освіту.

2. Проблеми і перспективи змішаного підходу до викладання у сучасній 
вищій школі.

3. Найпопулярніші методи навчання у європейських вишах.

4. Топ-5 ефективних педагогічних технологій, які радять європейські 
викладачі.



ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ



VUCA-СВІТ



V – НЕСТАБІЛЬНІСТЬ,  
U - НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ,  
C - СКЛАДНІСТЬ,  
A - НЕЯСНІСТЬ

• Немає нічого стабільного. Яскравий приклад – COVID. Робота не на все 
життя.

• Нічого ніколи не буде як раніше. Почніть із невеликого кроку вперед.

• Прокиньтеся. Перевірте, чи ви цього хочете, прямо зараз!

• Вам потрібно працювати лише на себе. Ніхто не буде щасливим, якщо він
не любить своєї роботи.

• Спочатку вам потрібно розібратися зі своїми страхами. Так буде завжди!



VUCA-ПРАЙМ – ЦЕ ВІДПОВІДЬ
VUCA-СВІТУ



КОНЦЕПЦІЯ BANI



ВПЛИВ COVID-19 НА ВИЩУ ОСВІТУ 
ЄВРОПИ





ПРОБЛЕМИ ЗМІШАНОГО
ПІДХОДУ(BLENDED LEARNING)

• Інфраструктура;

• Розробка нових матеріалів у новій формі;

• Опір викладачів новій методології;

• Навчання суб`єктів ОП діджитальним навичкам;

• Погані умови для роботи/навчання вдома;

• Труднощі з контролем викладачів та студентів;

• Проблеми з достовірністю оцінювання;

• Менша соціалізація;

• Більш глобальна конкуренція для університетів;

• Латвія – старіння викладачів.



ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ 
ЗМІШАНОГО/ВІДДАЛЕНОГО ПІДХОДУ

• Глобалізація та ширше охоплення;

• Незалежність та тайм-менеджмент;

• Більш концентровані курси з ширшою засвоюваністю;

• Взаємозамінність викладачів;

• Автоматизація процесів;

• Більш широкі форми міжнародного співробітництва;

• Активізація академічної мобільності;

• Розробка спільних програм.



ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВИЩУ ОСВІТУ



MCKINSEY:  ПІК ВИЩОЇ ОСВІТИ- 2026

• Кількість студентів скорочується, пандемія лише посилила.

• Студенти віддають перевагу більш бюджетним ЗВО (20%) або відразу
роботі.

• Менше студентів – менше фінансування.

• Дуже швидко мінливі вимоги роботодавців до знань та навичок.

• Ризики підвищуються – вимоги до знань, гендеру, невизначеність
середовища, фінансування.

• Латвія – реформа ВНЗ, нові вимоги, скорочення програм, самих ВНЗ (3-5), 
нові вимоги до академічного персоналу



ОЧІКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ
ВІД УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

• Stefanie Hassel and Nathan Ridout.  An Investigation of First-Year 
Students' and Lecturers' Expectations of University Education 

• Front. Psychol., 26 January 2018 | 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02218

• НПП вважають незалежне навчання та критичну оцінку
ключовими факторами, тоді як студенти вважають відгуки
про проєкти роботи та підтримку з боку викладачів
найважливішими.



АНКЕТА СТУДЕНТСЬКИХ ОЧІКУВАНЬ —
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ АНАЛІЗ ВІКОВИХ

ВІДМІННОСТЕЙ



АНКЕТА ВИКЛАДАЦЬКИХ ОЧІКУВАНЬ

• Викладачі повідомили, що змінювали свої очікування щодо
студентів та адаптували свій підхід до навчання відповідно до року 
навчання. 

• Стиль передачі інформації / орієнтований на викладача
(Information-transmission/teacher-focused style) був більш
поширеним при навчанні студентів 1-го курсу; 

• Під час навчання студентів 2-го курсу (і вище), як правило, 
використовувався підхід, що більше змінює
концепцію/орієнтований на студента (concept-
changing/student-focused approach). 



УНІВЕРСИТЕТСЬКІ РЕАЛІЇ

• Очікування, що ЗВО буде як школа, розчарування у підході, бажання
тіснішої підтримки викладачами (35%);

• 39% не справляються з навантаженням, 1/3 не здатна вчитися самостійно
та творчо, 57% не здатні розподілити навантаження на позааудиторне
освоєння матеріалу;

• 45% зазнають фінансових труднощів;

• 20% не представляють у чому полягає мета освоєння курсу;

• Нереалістичне очікування, що за кожну подану роботу викладач надасть
детальний відгук протягом швидкого часу;

• 40% працювали першому курсі, 10% і більше - до 20 год/тиж. = Проблема 
пропуску занять.



У   ВИШАХ  ЄВРОПИ

• Викладачі адаптують свої підходи до викладання відповідно до запитів
студентів, а також у відповідь на навчання та досягнення студентів.

• Такий розвиток важливий для підготовки студентів до подальшого
навчання (post-graduate studies) або до працевлаштування.

• Відвідуваність → 100% (студенти так не думають).

• Додаткові заняття – підтримка студентам для складання іспиту (студенти
вважають це зайвим навантаженням).

• 71% викладачів: вивчати додаткові матеріали обов'язково! 
(погоджуються 25% студентів)



КАР'ЄРА     VS ОСВІТА

• Спеціалізації звужуються.

• Спектр застосування розширюється.

• Оборот робочої сили зростає. Середній стаж роботи технічного
співробітника в одній компанії - 2 роки.

• Майбутнє: від 5-7 до 12 кар'єрних переходів.

• Нові методики, технології та підходи повинні спрямовувати
студентів/учнів на неперервне навчання, вчити знаходити ефективні
рішення у невизначених ситуаціях.



CТУДЕНТИ У СВІТІ VUCA



CТУДЕНТИ У СВІТІ VUCA

1)    Криза юності – самоаналіз та пошук свого місця у світі;

2)    Кризи у світі професій та неможливість встигнути до них адаптуватися;

3)    Зміна здатності до сприйняття;

4)    Багатозадачність – зниження рівня усвідомленості.







ЦИКЛ МЕЛАНДЕРА
НА ОСНОВІ МОДЕЛІ КОЛБА

Мотивація -

10% 

Повторення -

20%

Вивчення 
нового - 50%

Оцінювання -

10%

Рефлексія –
10%



МЕТОДИ   НАВЧАННЯ

• Пасивні: коли викладач домінує, а студенти пасивні.

• Активні : Тут викладач і студент виступають як рівноправні учасники
заняття, взаємодія відбувається за вектором: викладач=студент.

• Інтерактивні — найефективніші методи, у яких студенти взаємодіють як 
з викладачем, так і один з одним. Вектор: викладач = студент = студент.





ТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ VS
АКТИВНІ МЕТОДИ

Традиційний підхід Активні методи

Вивчення (знання) Навчання (компетенції)

Загальне (фундаментальне) Конкретне (актуальне)

Процес (важливий зміст) Результат (як зробити, а не чому)

Істинність (викладач-гуру) Раціональність (викладач-помічник)

Зовнішній контроль Самоконтроль 

Резервність (навчання «про запас») Актуальність (потрібно тут і зараз)





НАЙПОПУЛЯРНІШІ МЕТОДИ 
НАВЧАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИШАХ

• лекція

• семінар

• тренінг

• коучінг

• кейс-метод

• дистанційне навчання

• модульне навчання



НАЙПОПУЛЯРНІШІ МЕТОДИ
НАВЧАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИШАХ

• Рольові та ділові ігри

• Креативні групи (методології з різних дисциплін поєднуються)

• Рефлексія (активне самостійне осягнення)

• Ротація (різні ролі у процесі)

• Міфологеми (пошук незвичайних способів вирішення проблем у 
реальних умовах; неіснуючий сценарій, схожий на існуючий)

• Літучка (обмін реальною інформацією та пошук істини у процесі
обговорення)

• Обмін досвідом (в т.ч. Erasmus+)

• Мозковий штурм



НАЙПОПУЛЯРНІШІ МЕТОДИ
НАВЧАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИШАХ

• Тематичні обговорення (у конкретній галузі, безперспективні рішення
одразу відкидаються)

• Консалтинг (залучення досвідченого експерта, наставника)

• Участь в офіційних заходах (виставки, конференції), зі звітом та 
попередньою підготовкою

• Використання IT технологій, візуалізація, динамічність даних

• Освітні тренажери, симулятори та ін.



ТОП-5 ЕФЕКТИВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Lifelong 
learning 
online 

Agile
технологія

Технологія
FishboneT-model

Steam-
технологія



МЕТОДОЛОГІЯ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ
(LIFE LEARNING ONLINE)

• Структура курсу – орієнтація на результат

• Методологія: розробка ДЗ та практик, після цього підбирається теорія

• Вчимо, ЩО робити і потім пояснюємо, ЯК робити

• Допоміжні матеріали (інструкції, гайди, чек-листи)



МЕТОДОЛОГІЯ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

• Опис заняття чіткий – мета та результат, таймінг

• Ритм курсу

• Зрозуміла навігація за курсом (що, навіщо і чому). Що кожне заняття
вирішує у контексті курсу?

• Підтримка. Проміжні успіхи.

• Кураторство

• Метрики ефективності



МЕТРИКА ЕФЕКТИВНОСТІ



ТЕМПОРИТМ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

• РИТМ СТРУКТУРИ КУРСУ - від загального до конкретного, від простого 
до складного. З легшого, що залучає, потім нарощувати, у середині знову
щось легке, оскільки сприйняття знижується, дати перевірочну роботу, 
щоб був добрий результат і студент підбадьорився, і потім знову складне.

• Ритм заняття – привертати увагу темпом мови, паузами та ін.



AGILE-МЕТОДОЛОГІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ



AGILE-МЕТОДОЛОГІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

• Agile-підхід включає три категорії – процес, людей і зміни, кожна з яких
виводить на певні аспекти проблеми. 

• Люди, що включені у процес, виконують різні ролі, починаючи від
початку і до кінця зустрічі, в мікроформаті якої чергуються педагогічна
фасилітація, менторинг і коучинг. 

• Основна вимога – якість змін.

• Підготовка студента до самоорганізації є пріоритетом у навчанні.



AGILE-МЕТОДОЛОГІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

• педагоги і студенти мають бути готовими до постійної адаптації;

• робота планується на короткі терміни;

• для успіху студентам потрібні середовище і підтримка;

• важливість взаємодії педагога віч-на-віч з учасниками навчального
процесу (студентами, батьками, роботодавцями);

• важливими чинниками поліпшення навчання є технічна досконалість і 
дизайн; 

• рівномірна участь учасників в студентських командах, які
самоорганізовуються; 

• систематична спільна рефлексійна діяльність педагога і студентів. 



ТЕХНОЛОГІЯ FISHBONE



ТЕХНОЛОГІЯ FISHBONE ДОЗВОЛЯЄ:

• розвивати критичне мислення;

• організувати роботу студентів в парах та групах;

• візуалізувати причинно-наслідковий зв’язок;

• розподіляти етапи роботи за рівнем значущості.



T-MODEL: ПРИКЛАД КОУЧИНГУ В 
ОСВІТІ



КОУЧИНГОВИЙ МЕТОД "МОДЕЛЬ Т"

Допомагає, коли студент «завис».

Горизонтальна лінія моделі – це лінія розширення: пошук можливостей, 
варіантів, ресурсів. 

Вертикальна лінія – це лінія фокусування: поглиблення вже у конкретику та 
конкретні дії.

Наприкінці обов'язково перефразування сказаного та підбиття підсумків.





STEAM-ТЕХНОЛОГІЯ



STEAM-ТЕХНОЛОГІЯ

• На рівні формування освітньої програми у ЗВО STEAM передбачає
включення до неї не тільки інженерних та природничо-наукових STEM-
предметів, а й гуманітарних та творчих дисциплін: література, дизайн, 
архітектура, музика, образотворче мистецтво.

• При цьому STEM-предмети та технології дають рішення для 
прикладних завдань, а гуманітарні Arts-дисципліни розвивають уміння
знаходити вихід у стані невизначеності, неоднозначності та 
двозначності. 

• Так здобувачі освіти вчаться гармонійно поєднувати у роботі наукову
точність та творчу свободу.





ПЕДАГОГІЧНА РЕЖИСУРА & 
АРТИСТИЗМ

• Головне завдання

• Розминка для настрою - «якби», занурення в обставини для вирішення
завдання

• Приклад ситуації на основі події

• Створення перешкод, наприклад, опонування

• Групова комунікація

• Зміна мізансцени (студенти вчать самі кого?)

• Розподіл ролей



ПЕДАГОГІЧНА РЕЖИСУРА & 
АРТИСТИЗМ

• Етюдний метод

• Мислення образами

• Зміна темпоритму

• Прибудова до аудиторії – знизу, зверху, нарівні

• Володіння підтекстом

• Зворотній зв'язок, аналіз самого процесу навчання



НАГАДУВАННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ 
МОНОГРАФІЇ

• Вставити інформацію з новин ПДАБА про підготовку колективної 
монографії на тему: 

• «ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ З ПІДГОТОВКИ БУДІВЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНИХ 
ФАХІВЦІВ: ДИДАКТИЧНИЙ ТА ВИХОВНИЙ АСПЕКТИ»



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

З РЕФЛЕКСИВНОЮ МЕТОЮ 
ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, АНКЕТУ ЗА 

ПОСИЛАННЯМ:
HTTPS: / /FORMS.OFFICE.COM/R/YUTTPTFIKQ

БАЖАЮ НАТХНЕННЯ ТА УСПІХІВ У 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ! 

https://forms.office.com/r/yuTTptfikQ
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