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національної академії харчових технологій.
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УДК 378.013.83:378.018.43
САМООСВІТА ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ 

ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Т.М. Афанасьєва, Н.В. Доценко, Г.О. Саркісян,
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

“Освіченою людиною вважається та, 
яка навчилася вчитися, навчилася змінюватися, 
яка ясно розуміє, що жодне знання ненадійне, 

що тільки процес пошуку знань дає
основу для надійності” 

К. Роджерс

Особисті якості педагога закладу вищої освіти відіграють важливу роль 
у навчанні та формуванні особистості студентів. Педагогічна майстерність 
викладача складається з багатьох якостей та факторів, які забезпечують 
високий рівень самоорганізації професійної діяльності педагога. Професійна 
компетентність, техніка та методи викладання інформації, педагогічна 
моральність, професійно значущі якості, зовнішня культура, високий рівень 
цифрової компетентності – є складовими професійної майстерності 
сучасного викладача у закладі вищої освіти. У сучасних епідеміологічних 
умовах в Україні самоосвіта є однією з основних форм не тільки надання 
освітніх послуг, а й підвищення професійної педагогічної компетентності.

Викладач постійно перебуває у зоні уваги студентів (молодих людей) –
під час лекцій, практичних занять, консультування та керівництва курсовими 
та дипломними проектами; колег – під час проведення відкритих лекцій та 
занять, участі у семінарах та конференціях; абітурієнтів та їх батьків – під час 
днів відкритих дверей, вступної компанії, тощо. Викладач перш за все взірець 
для свого студента, який переймає його знання, вміння, іноді навіть манери.

Професійні знання є фундаментальною основою педагогічної 
майстерності, але в сучасних умовах вже недостатньою. Отримати результат 
адекватний цілям освітнього процесу можливо при взаємодії зі студентами в 
процесі різноманітної діяльності, проявленні своїх комунікативних та 
креативних, інтелектуальних, організаторських та перцептивних (здатність 
до сприйняття нового) здібностей.  

Дистанційне навчання – особливість сьогодення. Але карантин ‒ це не 
канікули, тому онлайн-навчання ‒ гарна можливість вивчити щось нове та 
актуальне. Кожен має змогу використовувати різні онлайн інструменти у  
навчально-виховному процесі для вдосконалення якості надання освітніх 
послуг. З використанням найпопулярніших програм та платформ для 
дистанційного навчання полегшується доступ здобувачів вищої освіти до 
навчальних матеріалів та завдань, забезпечується постійна комунікація 
викладача та студента. 

м. Одееесссссаааа

ою ввааааажжжжжжжаааааєєєєєтттттьььььссссся та, 
авчилааааасссссссссяяяяяяяяя ззззззззмммінювввввааааатттттииииися, 

жодне зззззззззнннааааааааання ненадддддііііійййййнннеееее,,,,, 
ки процес пппппппппошшшшшшшшшуку знань дддаааааєєєєєєє

ооооооосссновввввууууууууу дддддддддллллллллляяяяяяяяя нннннннннаааааааддійності”
ККККККККК... РРРРРРРРРооооооодддддддджжжжжерс

вищої осссссссссвввввііііііііітттттттттиииииииии ввіііііііідддддддддііііііііігггггггррррррррраютььььььььь ввввввввважливу р
сті студентіііііііііввввввввв. Педдддддаааааааггггооооооооогііііііічччччччччнннннннннааааааааа  мммайсте

х якоссссссстттееейййй та фффффффффааккккккккктттттооооорррррііів, якккккккккііііі забе
професійноооооїїїїї   ддддііііяяяльннннннннооооооооосссссссссттттттттті педагога. П

метоооооооддддди виккклллллаааадддддддддаааннннннння іінннннннннфффффффформації
значущіі яяяяякккооооосссссттіііі,,, зззооооовввнішшшшшннннняяяя ккккууууууууультура

ості – єєє ссскккккллладддддддддовими пппппппрррофесій
а у зааааакккккллллаааааааадддддддддііііііі вввввввввиииииииищщщщщщщщооооої ооооосссввввііііітттти. У сучас

самооосссссссссввввііііііііітта є одннннііііііієєєєєєєююююююююю з оооооссснннннннновних
, а й підвиииииииищщщщщщщщщення проффеееееееесііііііііійної педаг

дач постійно ппппппппееееееерррррррребуває уууууууу зззоооооооооні уваги
кцій, практичниххх ззззззаннннннннняяяяяяяяятттттттттььььььььь,,,, ккккккккооооонннннннсульту

ломниимммммии  ппппроектами; кооллллллеееееееееггггггг – під ч
ть, учааааасссссттііііі ууу семіінннннааааааарррррррррах та конференц

нів відкккккррррррриитттттттииииих ддвввввеееееррррррррреееееееееййййййййй,,,,,,, вввссссссссступної комп
для сссвввввоооггггггооооо ссстттттууууудддддеееееееннннтттттааа, якиииииййййййй пппппппппереймає

ПППППрофесііііійййййнннііііі знннннааанннннннннння є
мммммааааййййййййссссстттеееерррррності, алллеееее ввввв сссссууууучасни
аааааааддеквааатттттннниииииййййй цілям ооооосвітнь
пппппроцесі рррррізззннннноманітної
ккккккррррреееееативних, ііііінннтелек
дддддооооооо ссспппппрррррийняття нов
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канікули, то
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посл
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Самоосвіта – це безперервний процес, основними завданнями якого є 
вдосконалення теоретичних знань, професійної компетенції викладача, 
оволодіння новими методами, формами та прийомами навчання, 
впровадження в практику отриманих навичок. Викладач може вчитися в 
педагогів-майстрів, аналізувати роботу досвідчених колег, відвідувати 
семінари, курси, брати участь у наукових і практичних конференціях. Ще 
більше можливостей для самоосвіти в сучасних умовах надають відомі 
безкоштовні системи онлайн-освіти Moodle, Google Classroom, Miscrosoft
Teems, а також найпростіші платформи для відеоконференцій Zoom, Google 
Meet, Skype, канали на Youtube.

Система Moodle добре себе зарекомендувала при самостійній роботі, 
успішно використовується при підвищенні кваліфікації. В ОНАХТ ця 
система використовується давно та досить успішно, оскільки має потужний 
апарат для створення якісних авторських курсів, можливість реалізувати 
диференційоване навчання, допомагає відстежити прогрес студентів та дає 
можливість використовувати різні виду навчального контенту – текст, аудіо, 
відео, т.п. В Європі понад 60% закладів освіти використовують саме цю пла-
тформу. В Україні Moodle практично немає конкурентів.

Сервіс відеоконференцій Zoom – найбільш відомий та популярний в 
період пандемії додаток. Його можна встановити на будь-який пристрій, 
проводити конференції для груп до 100 користувачів протягом 40 хвилин 
безкоштовно. У Zoom є безперечні переваги: відмінний зв'язок, можливість 
демонструвати екран, вести запис конференції, тощо.

У віддаленому доступі, у будь-який зручний час, викладач може знайти 
для себе корисні посилання на онлайн-конференції, семінари, тренінги, курси 
підвищення кваліфікації, майстер-класи та прийняти в них участь. Серед них 
є багато безкоштовних. Принцип такого навчання: ви переглядаєте та 
слухаєте відеолекції від колег-викладачів з усього світу; проходите тести, 
виконуєте інтерактивні завдання; спілкуєтесь на форумі з іншими учасникам 
та обговорюєте вивчене. Під час проходження такого навчання педагог має 
змогу поділитися досвідом із колегами, перейняти досвід викладачів інших 
ЗВО,  поглибити свої теоретичні знання, оволодіти сучасними 
інформаційними інструментами передачі інформації.

Таким чином, безперервний професійний розвиток та створення 
індивідуального освітнього маршруту педагога, пошук нових елементів та 
ідей дозволяє не лише підвищувати викладачу свою педагогічну 
майстерність, але й забезпечувати високій рівень якості надання вищої 
освіти.

відвід
ференццццііііяяяхххххх. Щ
надаюююютттьььььь відом

assrooommmm,,, MMMMMMiiissssscccccrosoft
ференццццііііййййййй ZZZZZZZooom, GGGGoooooooooogggle 

ла при самммммммооооссссссстійній роботтттііііі,, 
кваліфффффффіііііікккккаццціііііііїїїїїїї. ВВВВВВВ ОООООООННАХТ ця 

успішно, оскількиииииии мммммммаааааааєєєєєєє пппппппооооооотттттуууууужжжжний 
их кууррррсссссссіііііівввв,, можливісссссссттттььььььь реалізуват

відстежжжжжииииииитттттттиииииии пппррррррооооооогггггггрррррррес сттттттууууууудддддддентів та
иду навчальннннннноооооггггггго ккоооооооннннтттттттееннннтттттттууууууу –––––– текст

кладів оооооосссвввввіііти виикккккккооооооорррррррииисссстттовуюююютттть саме
тично немаєєєєє кккооооонннннкуррееееееенннннннтттттттів.

цій Zoooooooooom – наааайййййббббббііііііллллльььььшшшшш ввввввіііііііддддооооооомий та
Його ммммоооожжжжнннна вввввсссттттаановввввииииитттиииии   ннннннна буд

ї для ггрррррррууууууупппп доо 10000000000 користувввввачів п
m є ббббеееееззпппппппееееееерррррррееееееечччччччннннііііііі ппппперрррееееваааагггги: відмінни

ран, весссссссттиииииии запис коооооонннннннфффффффеерееннннцццціііііїїї, тощо
ному досстттттттуууууууппі, у будь-яяяяяяяккккиииииий зручний

исні посиланннннннннннняяяяя нннна онлайннннннн-ккккккконфере
ня кваліфікації, мммммааааайййййсссссстттттттеееееееррррррр--ккккккклллллллаааассссси та п

то беззззккккооошшшштовних. Приинннннцццццциииипп тако
аєте ввввііііддддееееоооолекцііїїї ввід колег-виклад

иконуєттттттееее іііііннннннтерааааккккккттииииииивввввввннннннніі зззззззаааавдання; спі
та оббббггггоооввввввоорююююєтттттеееее ввввввиииивченнннееееее. Під час
зммоооогггууууууу поділиттттиииисяяяяя   досссссвввввіііддддддоом із к
ЗЗЗЗВВВВООООООО,,,,,   поглииббббииитттттиии свої
іііііінннформммммааааацццііііййййними інссструме

Такккккиииииммм чином, б
ііііііннндддддииивідуальннннноооогго осві
ііііддддееееййй дозволяє 
майссссттттеррррррнність, 
освіти.
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