УХВАЛА
методичної ради ЧТЕІ КНТЕІ
від 17 лютого 2021 року
(протокол № 3, п. 1)
Про впровадження у навчальний процес нових
елементів змішаної форми навчання
Заслухавши інформацію завідувача кафедри менеджменту, міжнародної
економіки та туризму к.е.н., доцента Чичун В. А. з питання порядку денного,
методична рада зазначає, що викладачами кафедри менеджменту, міжнародної
економіки та туризму постійно ведеться робота щодо запровадження різних
елементів системи змішаного навчання.
Карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами
вищої освіти України. Тому змішаний підхід до навчання виявився одним з
найпопулярніших технологій сьогодення, оскільки дозволяє поєднувати онлайннавчання, традиційне та самостійне навчання у тих пропорціях, які найкраще
підходять до конкретної дисципліни з урахуванням ситуації.
Викладачі кафедри під час дистанційної роботи використовують різні
платформи та інформаційні технології, а саме Skype, Viber, ZOOM, Google meet,
BBB. Заняття супроводжуються відеопрезентаціями, які розміщені на сервері
дистанційного навчання Moodle.
У процесі роботи зі студентами використовується модель «Rotation», при
якій навчальний час розподілено між індивідуальним електронним навчанням і
навчанням в аудиторії разом з викладачем, який здійснює дистанційну
підтримку. Також окремими викладачами кафедри використовуються сервіс
Prezi (сервіс, що дозволяє створювати, редагувати і ділитися своїми
презентаціями).
Крім цього, викладачі кафедри опановують: модель «Flipped-Classroom»
(«Перевернуте навчання»), при якій для кожного модуля необхідно передбачити
дві-три аудиторні лекції, які чергуються з заняттями онлайн; модель «Flex»,
коли більша частина навчальної програми засвоюється в умовах електронного
навчання, а викладач супроводжує студентів дистанційно для відпрацювання
питань, складних в розумінні та організовує аудиторні консультації з
малочисленими групами або індивідуально.
Проте впровадження нових освітніх технологій у навчальний процес
потребує подальшого удосконалення, моніторингу їх ефективності та
актуальності з урахуванням специфіки дисциплін кожної кафедри.
На основі вищевикладеного,

Методична рада рекомендує:
1.
Інформацію завідувача кафедри менеджменту,
економіки та туризму Чичун В. А. взяти до відома.

міжнародної

2. Кафедрі менеджменту, міжнародної економіки та туризму:
2.1. Продовжувати впровадження у навчальний процес нових елементів
змішаної форми навчання при викладанні дисциплін кафедри.
Постійно
2.2. Поширювати інформацію про проведення занять із застосуванням
нових елементів змішаного навчання на сайті ЧТЕІ КНТЕУ та сторінках
інституту в соціальних мережах.
Постійно
2.3. Презентувати нові форми змішаного навчання на засіданнях Вищої
школи педагогічної майстерності.
До 30 грудня 2021 р.
3. Завідувачам кафедр:
3.1. Здійснювати пошук кращих практик використання змішаного
навчання, опановувати сучасні онлайн-технології, вивчати досвід інших ЗВО та
впроваджувати в освітній процес ЧТЕІ КНТЕУ.
Під час навчального року
3.2. Керуватись у своїй діяльності Рекомендаціями МОН України «Щодо
впровадження змішаного навчання у закладах вищої та передвищої освіти»
(лист №1/9-344 від 24.06.2020 р.).
Постійно
3.3. Використовувати при змішаній формі навчання сучасні засоби, які б
дозволили поєднати різні види інформаційного середовища (Інтернет-ресурси,
графіку, звук, відеозаписи і т.ін.).
Під час навчального року
4. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника
директора з навчально-педагогічної роботи, організації та забезпечення
освітньо-виховного процесу Лошенюк І.Р.
Постійно
Голова методичної ради

А.А. Вдовічен

Секретар методичної ради

Р.В. Кравчук

