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такого комплексу знань, який стане підґрунтям розвитку особистості як 
суб'єкта прогресивних перетворень. Для досягнення цієї мети є 
необхідним постійна оптимізація методики викладання. Особливо це 
стосується підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем.    

Останнім часом набуває все більшого розповсюдження така 
форма донесення лекційного як дистанційне навчання. При 
дистанційній формі навчання є можливим застосування сучасних 
інформаційних технологій, що значно оптимізують подання лекційного 
матеріалу. Дистанційна форма навчання поряд із суттєвими перевагами 
невільна від недоліків.  

Включення цифрових технологій у навчальний процес дає 
можливість значно його оптимізувати. Використання сучасних 
програмних продуктів відіграє важливу роль у фундаментальному 
переході від традиційної аудиторії до віртуального класу та системи 
дистанційного навчання. 

Переваги технології дистанційного навчання у тому, що вона дає 
можливість враховувати індивідуальні здібності, потреби, темперамент 
і зайнятість людини, що навчається, яка може проходити учбові курси в 
будь-якій послідовності, швидше або повільніше. Проте, дистанційні 
лекції виключають живе спілкування з викладачем.  

У статті розглянуті позитивні і негативні сторони дистанційного 
навчання, проведення бінарних лекцій, умови і можливості їх 
застосування в практиці учбового процесу. Розглянуто можливість 
застосування таких форм навчання як тьюторство і менторство. 
Приведено математичну модель чинників впливу на розвиток 
потенціалу особистості здобувача вищої освіти. Визначено, що для 
покращення якості майбутніх фахівців необхідно, крім комплексного, 
застосовувати й індивідуальний підхід.  

Ключові слова: методика викладання, потенціал особистості, 
знання, інформація, здобувачі вищої освіти 
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Abstract. Today there is a problem of optimization of forms of 
education in higher school. One of the cardinal tasks of the present is 
formation of such a complex of knowledge which will become the basis of 
development of personality as a subject of progressive transformations. To 
achieve this goal, constant optimization of teaching methods is necessary. 
This is especially true for the training of specialists at the second (magister) 
level. 

Recently, such a form of presentation of the lecture as distance 
learning has become more and more widespread. At the distance form of 
training it is possible to use modern information technologies, which 
considerably optimize the presentation of lecture material. The distance form 
of training along with the essential advantages is not free from shortcomings. 

The inclusion of digital technologies in the educational process makes 
it possible to significantly optimize it. The use of modern software products 
plays an important role in the fundamental transition from a traditional 
audience to a virtual class and distance learning system. 
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The advantages of distance learning technology are that it allows to 
take into account individual abilities, needs, temperament and employment of 
a person who studies, which can pass training courses in any sequence, faster 
or slower. However, remote lectures exclude live communication with the 
teacher. 

Positive and negative aspects of distance learning, conducting of 
binary lectures, conditions and possibilities of their application in practice of 
educational process are considered in the article. The possibility of applying 
such forms of study as tutoring and mentmaking is considered. The 
mathematical model of factors influencing the development of the potential 
of the individual candidate of higher education is given. It is determined that 
in order to improve the quality of future specialists it is necessary, besides 
complex, to apply individual approach. 

Keywords: Methods of teaching, potential of personality, knowledge, 
information, students of higher education 

 
Постановка проблеми. Сучасні виклики сьогодення 

обумовлюють нові завдання для організації навчального процесу з 
підготовки майбутніх фахівців у різних галузях. Враховуючи нагальні 
потреби які виникли в суспільстві при організації навчального процесу, 
а саме: (війна, карантинні заходи щодо пандемії COVID – 19 тощо) 
постає проблема подальшого використання та оптимізації дистанційних 
форм навчання у вищій освіті. 

Рівень освіченості країни є передумовою її 
конкурентоспроможності на світовому ринку. Отже, розвиток вищої 
освіти, покращення її якості, знаходження напрямів забезпечення її 
ефективності є актуальним питанням. В інформаційну еру знання є 
найважливішим інструментом, знаряддям і предметом праці. Виходячи 
з цього одним з кардинальних завдань сьогодення є формування такого 
комплексу знань, засвоєних і закріплених у людському інтелекті, 
уміннях та навичках, який стане підґрунтям розвитку особистості як 
суб'єкта прогресивних перетворень [1].  

На сучасному етапі необхідна не просто передача знань 
здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, а й 
отримання нового покоління фахівців, які б впливали на прискорення 
можливостей інноваційного розвитку країни, могли покращити її 
конкурентоспроможність на світовому ринку. Головне ж завдання 
сучасної освіти взагалі полягає в оволодінні фахівцями методології 
творчого перетворення світу. Оскільки Україна прагне мати конкуренті 
переваги, держава повинна приділити увагу тим галузям, в яких має 
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потенціал, а отже отримання перспективних молодих фахівців у цьому 
напрямі є актуальним питанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оптимізації  
методики викладання при підготовці випускників вищих навчальних 
закладів iз залученням сучасних форм і засобів є об’єктом дослідження 
багатьох вчених. Зокрема, у праці Бондаренко Т. досліджено вимоги до 
освітнього процесу у закладах вищої освіти в умовах діджиталізації 
сучасного суспільства [2]. Дослідження Ю. Бикова присвячені 
використанню цифрових технологій у навчальному середовище [3].      
В. Дем’яненко присвятив свої праці дослідженню механізмів 
використання освітніх платформ з елементами штучного інтелекту для 
формування інформаційно-дослідницької компетентності [4], а Sankar J. P., 
Kalaichelvi R., Elumalai K. V., та Alqahtani M. S. M.  вивчали 
взаємозв'язок таких незалежних факторів як середовище дистанційного 
навчання, полегшення дистанційного навчання, цифрові навчальні 
матеріали, технічна підтримка дистанційного навчання, особисту роль 
викладача, взаємовідносини між здобувачами при застосуванні змішаного 
типу навчання у вищій освіті під час пандемії COVID-19 [5]. У праці 
Остапенко Т. М. узагальнено досвід викладачів щодо використання 
активних форм навчання за сучасними [6]. Віддаючи належне 
здобуткам цих авторів, слід зазначити, що питання оптимізації 
методики викладання потребують подальших досліджень. 

Мета статті. Оптимізувати методику викладання  здобувачам 
вищої освіти за другим (магістерським) рівнем iз залученням сучасних 
форм і засобів. 

Виклад основного матеріалу. Історичний огляд даного питання 
показує, що методику викладання зазнає еволюційного розвитку. Так, 
останнім часом набувають все більшого розповсюдження така форма 
донесення лекційного як дистанційне навчання. Застосування новітніх 
інформаційних технологій (гіпертексту, мультимедіа, віртуальної 
реальності та ін.) робить лекції більш виразними і наочними.  

У візуалізованій лекції важливі: певна візуальна логіка і ритм 
подачі матеріалу, його дозування, майстерність і стиль спілкування 
викладача з аудиторією. Основні труднощі підготовки такої лекції – в 
розробці візуальних засобів і режисурі процесу читання лекції.  

Необхідно враховувати психологічні особливості людини. Так, 
сконцентровано сприймати матеріал людина може не більше 20 хвилин. 
Крім того, при поданні лекційного матеріалу необхідно ще враховувати 
і рівень підготовленості та освіти аудиторії; її професійну 
спрямованість і особливості щодо викладання конкретної тематики. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
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Ще А. Сміт відзначав виключну роль знань. При цьому він 
підкреслював, що у деяких видах діяльності поділ праці сильніше, ніж в 
інших. А К. Маркс досліджував категорію «знання» у зв'язку з 
відтворенням основного капіталу і саме він зазначав, що розвиток 
основного капіталу є показником того, до якої міри суспільне знання 
перетворюється на безпосередню продуктивну силу [7].  

Дистанційна форма навчання поряд із суттєвими перевагами 
невільна від недоліків. Більшість науковців технологію дистанційного 
навчання розглядають як отримання освітніх послуг без відвідування 
навчального закладу, шляхом використання сучасних систем 
телекомунікації (електронна пошта, Інтернет, тощо).  

Цифровізація щодня проникає в усі сфери життя шляхом 
використання потужного програмного забезпечення, апаратних та 
цифрових інструментів. При цьому інновації у одній сфері 
обумовлюють виникнення інновацій у інших, тобто виникає цифровий 
вихор, який затягує у воронку галузь за галуззю.  

Включення цифрових технологій у навчальний процес дає 
можливість значно його оптимізувати. Так до переваг цифровізації 
освіти відносять: інноваційність (нові можливості для всіх суб’єктів 
освітнього процесу), модернізація освіти (перехід на новий якісний 
рівень), доступність (онлайн- університети, доступні кожному, по 
всьому світу, у будь-який час, які забезпечать якісною освітою 
кожного), сприятливість інтеграційним процесам та світовому процесу 
глобалізації (у випадку України це сприяння європейській інтеграції). 

Використання сучасних програмних продуктів (ZOOM, Google 
Meet, Cisco Webex Meetings, Schoology, BigBlueButton, Blackboard 
тощо) відіграє важливу роль у фундаментальному переході від 
традиційної аудиторії до віртуального класу та системи дистанційного 
навчання. 

Переваги технології дистанційного навчання у тому, що вона дає 
можливість враховувати індивідуальні здібності, потреби, темперамент 
і зайнятість людини, що навчається, яка може проходити учбові курси в 
будь-якій послідовності, швидше або повільніше. При цьому, лекції 
виключають живе спілкування з викладачем. Дійсно для деяких осіб 
набуття знань, не виходячи із домівки, є доречним, проте необхідно 
враховувати, що такими рисами характеру як цілеспрямованість, 
наполегливість, посидючість тощо володіють далеко не всі. Ще 
Аристотель, перед тим як дати згоду вчити, в подальшому видатного 
Олександра Македонського, поставив умову про те, що задля 
результату буде вчити не одну особу, а групу молодих людей. Оскільки 



 
 

  

     ISSN 2786-6165 (ONLINE)  № 2(2) 2022 

 
 

219 
 

людина при живому спілкуванні, взаємодії з іншими людьми 
(однолітками) швидше сприймає знання і закріплює їх, зокрема при 
проведенні спільної роботи над проблемою (завданням). Тим самим у 
процесі навчання стає задіяним і механізм суперництва. Відзначимо, що 
спілкування є однією з універсальних форм активності особи. Тобто, 
враховуючи психологію людини, неможна повністю відмовитися від 
традиційного підходу до навчання. 

Вузівська підготовка повинна сформувати професійне мислення у 
здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, тобто 
виробити у них здібності до творчого, проблемного підходу. У зв’язку з 
цим, має важливе значення такий напрям як проблемне навчання (або 
розвиваюче), яке як творчий процес представляється в якості вирішення 
нестандартних науково-навчальних завдань нестандартними ж 
методами. При цьому нові знання є цінною інформацією для вирішення 
проблеми або проблем. Крім того, якщо тренувальні завдання 
пропонуються здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) 
рівнем для закріплення знань і відпрацювання навиків, то проблемні 
завдання – це завжди пошук нового способу рішення. При цьому 
основними мотивами є  інтелектуальний пошук, знаходження рішення 
тієї або іншої задачі. За визначенням Р. Солсо, інтелект – це здатність 
осмислено здобувати, відтворювати і використовувати знання для 
розуміння конкретних і абстрактних ідей, понять і відносин між 
об’єктами й ідеями і використовувати знання осмисленим способом [8]. 
Так, навчальні заклади надають здобувачам освіти «інформацію», яка у 
процесі навчання повинна перетворюватися на «знання». Бусарєва Т. Г. 
зазначає, що основна відмінність знання від інформації – це ступінь 
організованості й свідомості первинних даних [9]. Проте, необхідно 
враховувати те, що інформація є лише «сировиною» для формування 
знання, основним ресурсом, послугою, товаром. Тобто знання є 
систематизованою, структурованою інформацією, якою володіє 
індивідуум -  якістю індивідуума. Інформація ж задовольняє потребу 
певного індивідуума у ній, є основою формування знань. Процес 
перетворення інформації на знання потребує від індивідуума певних 
якостей, навичок, здібностей [10].  Таким чином, викладач надає 
здобувачу освіти лише «інформацію», яка  не може існувати без 
суб'єкта, який її сприймає та фіксує [11]. 

Крім того, необхідно враховувати, що людина може реагувати на 
те, що відбувається у певний проміжок часу по-різному, з точки зору 
математики, за відомим визначенням М. Ботвінніка: «людина – 
алогічна, тобто керується формально-логічними законами». Тому, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$
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враховуючи зазначені процеси, саме викладачу необхідно направляти і 
зацікавлювати здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) 
рівнем до отримання знань. Цьому сприяють лекції, оскільки: по-перше, 
це творче спілкування лектора з аудиторією, співтворчість, емоційна 
взаємодія; по-друге, лекція є достатньо економним способом отримання 
в загальному вигляді основ знань; по-третє, лекція активізує уявну 
діяльність, якщо добре зрозуміла і уважно прослухана, тому завдання 
лектора – розвивати активну увагу здобувачів вищої освіти, викликати 
рух їх думки услід за думкою лектора. 

З метою розвитку творчих здібностей у здобувачів вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем, необхідно пам’ятати, що творчі 
здібності поділяються на такі групи: перша пов’язана з мотивацією 
(інтереси і схильності), друга – з темпераментом (емоційністю), третя – 
з розумовими здібностями («свіжість погляду», здібності до згортання 
розумових операцій, до перенесення досвіду, цілісність сприйняття, 
готовність пам’яті, здібності до оцінки, до доопрацювання, 
передбачення тощо) [12]. А для цього неможливо лише формальне 
доведення матеріалу до здобувачів вищої освіти. Враховуючи 
специфіку майбутньої спеціальності, матеріал необхідно підкріплювати 
практичними навичками.  

Відзначимо також такі форми навчання як тьюторство і 
менторство, що є поширеними за кордоном. Ці форми навчання, на наш 
погляд, можуть забезпечити продуктивну освітню діяльність здобувачів 
вищої освіти за другим (магістерським) рівнем і в наших умовах. При 
цьому ментор розглядається як порадник людини, що вчиться (у 
нашому випадку здобувача вищої освіти за другим (магістерським) 
рівнем), її наставник, адаптує зміст предметів з урахуванням 
індивідуальностей, допомагає виконанню завдань та подальшому 
адаптуванню у житті. Тьютор – це науковий керівник здобувача вищої 
освіти. Функції тьютора як правило виконують викладачі при 
підготовці здобувачів вищої освіти до виступів на конференціях, 
«круглих столах» й інших наукових заходах. 

Останнім часом все більше уваги приділяється акмеології і 
акмеологічному підходу до вищої освіти. Акмеологія (від грец. акmе – 
«пік, вершина, вищий ступінь чого-небудь, квітуча сила») – нова 
область наукового знання, комплекс наукових дисциплін, об’єктом 
вивчення яких є людина в динаміці її саморозвитку, 
самоудосконалення, самовизначення в різних життєвих сферах 
самореалізації. Взагалі предметом акмеології є творчий потенціал 
людини, закономірності і умови досягнення суб’єктом діяльності 
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(індивідом або об'єднанням індивідів) різних рівнів розкриття творчого 
потенціалу, вершин самореалізації, що є важливим для молодого 
фахівця [13]. 

Цікавим може бути використання в навчальному процесі бінарних 
лекцій. Бінарні лекції (лекція-діалог) передбачають виклад матеріалу у 
формі діалогу двох викладачів. Лекція удвох – цей різновид лекції є 
продовженням і розвитком проблемного викладу матеріалу в діалозі 
двох викладачів. Тут моделюються реальні ситуації обговорення 
теоретичних і практичних питань двома фахівцями. Наприклад, 
представниками двох різних наукових шкіл, теоретиком і практиком, 
прихильником і супротивником того або іншого напряму рішення і т.д. 

Наявність  двох джерел примушує порівнювати різні точки зору, 
робити вибір, приєднуватися до тієї або іншої з них, виробляти свою. 
При цьому виробляється наочне уявлення про культуру дискусії, 
способи ведення діалогу, сумісного пошуку і ухвалення рішень; 
виявляється професіоналізм педагога, розкриваючи яскравіше і глибше 
його особу. При цьому сучасні вчені повинні передавати здобувачів 
вищої освіти не тільки свої інтелектуальні досягнення, а й 
застосовувати інтерактивні засоби для покращення викладання 
матеріалу, тим самим сприяти розвитку потенціалу особистості 
кожного індивідуума. 

Поступальний розвиток педагогіки відкриває великі можливості в 
пошуку нових засобів, форм і методів навчання і виховання. У 
педагогіці постійно з’являються нові підходи і погляди на організацію 
процесу навчання і виховання. Ця наука, реагуючи на всі зміни 
соціальних умов і вимог, створює все нові і нові підходи і форми. 

Для обґрунтування чинників впливу на розвиток потенціалу 
особистості здобувачів вищої освіти вважаємо за доцільне використати 
дискретну математичну модель [14, с. 323]. Для нашого випадку вона 
приймає наступний вигляд: 

1
( )

n

iX Y U+ =∑                                               (1) 

де n – кількість чинників впливу; 
(X+Y)i – компетенції викладача та засоби викладення матеріалу 

відповідно; 
U – потенціал особистості. 
Тоді М=М(U) – множина можливих варіантів потенціалу 

особистості здобувачів вищої освіти та його застосування. При 
визначенні реалістичних варіантів (одного або множини) необхідно 
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мати на увазі, що для кожної комбінації різноманітного ступеня 
професіоналізму існують переваги серед різноманітних можливих 
результатів варіантів. Проте тільки деякі з них будуть ефективні в 
певний проміжок часу.  

Висновки. Сучасне суспільство висуває постійно зростаючі 
вимоги щодо рівня підготовки компетентного фахівця в усіх галузях. 
Особливо це стосується фахівців, що здобули освіту за другим 
(магістерським) рівнем і при виконання професійних обов’язків повинні 
вирішувати складні та різноспрямовані завдання. Це обумовлює 
необхідність перманентної оптимізації методики викладання 
здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем засобами 
сучасних технологій.  

За проведеними дослідженнями визначено математичну модель 
чинників впливу на розвиток потенціалу особистості здобувачів вищої 
освіти. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі пов’язані із 
побудовою системи параметрів знань та їх зв’язків із метою цілісного 
підходу до формування фахових компетентностей випускників вищих 
навчальних закладів. 
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