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Проблема, над якою працює коледж

Єдність теорії та практики через упровадження

інноваційних та інформаційно-комунікативних

технологій в освітній процес

при формуванні професійних

компетентностей майбутнього спеціаліста



Організація освітнього процесу в Відокремленому структурному підрозділі «Чернятинський фаховий

коледж ВНАУ» здійснюється шляхом використання сучасних технологій навчання, зокрема,

дистанційнного (на період карантину), на основі листів та наказів МОН, наказів та розпоряджень

університету, наказів та розпоряджень директора коледжу.

Організація освітнього процесу

ЗАГАЛЬНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ

• Технології опосередкованого активного 

спілкування викладача з студентом з 

використанням  сучасних методів, форм, 

прийомів та методології індивідуальної 

роботи з структурованим навчальним 

матеріалом

• Технології створення, передачі і 

збереження 

навчальних матеріалів, організації і супроводу 

освітнього процесу за допомогою 

інформаційних ресурсів



інноваційні технології - це необхідний інструмент сучасного викладача. У них закладено потужний

потенціал для підвищення професійної майстерності та досягнення мети, поставленої державою перед

системою вищої та фахової передвищої освіти, - підготувати спеціалістів до майбутньої професійної

діяльності та самостійного життя.

Інноваційні технології в коледжі

ОСВІТНІЙ 

ПРОЦЕС

НАВЧАЛЬНА

ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРАКТИЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ
ВИХОВНА 

РОБОТА



Інноваційні технології в коледжі



Інноваційні технології в коледжі
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Інноваційні технології в коледжі
ПІДГОТОВКА ДО ДПА (ЗНО)



Інноваційні технології в коледжі



Обласні методичні об'єднання 



Обласні семінари, практикуми, наради, форуми



Підвищення кваліфікації, робота в комісіях



Інноваційні технології в коледжі



Інноваційні технології в коледжі

Онлайн-проєкт UGEN Challege IT

Міжнародна кампанія з 

фінансової обізнаності

(Global Money Week 2021)



Технології дистанційного навчання

Технології дистанційного навчанн в коледжі використовуються під час

організації та проведення навчальних занять (лекцій, семінарів, практичних занять,

лабораторних занять, консультацій), самостійної роботи. Лекції, консультації,

семінари проводяться зі здобувачами освіти (денної та заочної форм навчання)

дистанційно в синхронному (взаємодія між суб`єктами дистанційного навчання, під

час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного

навчання: чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо) та асинхронному

(взаємодія між суб`єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють

між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум,

соціальні мережі) режимі. До інших видів навчальних занять при здійсненні

освітнього процесу відносяться ділові ігри, виконання проєктів у групах дистанційно

у синхронному або асинхронному режимі, що визначається робочою навчальною

програмою навчальної дисципліни. Отримання навчальних матеріалів, спілкування

між суб`єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться

дистанційно, забезпечуються передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової

інформації в синхронному або асинхронному режимі.



Засоби зв'язку, on-line сервіси, платформи

 Вебдодаток Viber

 Електронна пошта

 Веб-сервіс Google Classroom

 Веб-сервіс Google Classtime
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Засоби зв'язку, on-line сервіси, платформи 

 Освітня платформа МОН для

демонстрації уроків та канал “Рада” (онлайн уроки)

 You Tube

 Сервіс для відеоконференцій

Zoom

 Сервіс для відеоконференцій

Skype

 Платформа Wix

 Соціальна мережа Facebook



Навчальні матеріали при дистанційному навчанні

Під час роботи студенти використовують навчальні

матеріали, попередньо завантажені на електронні пошти, в

Classroom: методичні вказівки до лекцій та навчальної

практики, методичні рекомендації з самостійної

та позааудиторної роботи, вказівки для студентів з вивчення

дисциплін професійної підготовки та предметів

загальноосвітньої підготовки. На допомогу студентам

надається перелік навчальної літератури, електронні ресурси,

які викладачі прописують у своїх індивідуальних планах роботи

з підготовки здобувачів освіти у дистанційному форматі.

Студенти забезпечені сканованими підручниками та

посібниками, друкованими робочими зошитами, банком/кейсом

тестових завдань з дисциплін, мультимедійними

презентаціями, відеофільмами.



Контроль та самоконтроль

Контроль викладачами та самоконтроль студентами здійснюється шляхом тестування, відповідей на

запитання, вирішення ситуаційних задач, проблемних ситуацій. Окремими блоками студенти виконують

тестові завдання з тематичного, семестрового контролю, складають заліки, іспити.



Зразок звіту викладачів



Виховні заходи



Спорт



Інноваційні технології в коледжі

ВЕБІНАРИ

Самоосвіта викладачів та студентів



Самоосвіта викладачів

 Вебдодаток Viber

 Електронна пошта

 Веб-сервіс Google Classroom



Самоосвіта викладачів та студентів



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Відокремлений структурний підрозділ
«Чернятинський фаховий коледж

Вінницького національного аграрного 
університету»

Валентина БІЛОУС, заступник директора

з навчальної роботи


