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керівництвом викладача, що створює сприятливі умови для самостійних розумових операцій і
дає змогу працювати індивідуально.

Завдяки цьому, самостійна робота активізує мислення студента, передбачає її аналіз, синтез;
допомагає свідомому засвоєнню знань.
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ВОРКШОП: СУТНІСТЬ І МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯНА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ СТУДЕНТІВ ВНЗ

У сучасних освітніх і навчальних процесах дедалі більшої популярності набувають активні
форми навчання, у яких акцент переноситься на ефективну взаємодію учасників. Основними се-
ред таких форм виступають тренінги, ділові ігри, майстер класи, відкриті дискусії, форуми та ін.
Такі методи користуються виправданою популярністю та широко використовуються навчальни-
ми закладами, оскільки вони забезпечують масштабний обмін досвідом між практикою і теорією,
дають можливість навчання на реальних прикладах, можливість проявити отримані знання на
практиці та зарекомендувати себе як фахівця у майбутньому.

Сьогодні серед вже знайомих та апробованих інструментів з’являються і нові методи активного
навчання. Саме таким є воркшоп [англ. — Workshop — майстерня]. Визначаючи поняття воркшопу
варто зазначити, що це форма інтенсивного навчального заходу, учасники якого навчаються, перш за
все, завдяки власній активній роботі у групах [1; с. 13]. У сучасній практиці воркшоп часто асоцію-
ють із поняттями майстер-клас або семінар, тобто івент-захід, у якому основний акцент ставиться на
практичний аспект окремої проблеми та обмін інформації між учасниками.

Досвід навчальної діяльності вищих начальних закладів доводить, що підвищення ефективно-
сті підготовки майбутніх фахівців можливе за рахунок використання у роботі практичних занять
з активною взаємодією студентів у ході практичних занять. Такою формою може виступати вор-
кшоп, який проявляється по-перше, в отриманні динамічного знання; по-друге, самостійному
формуванні студентами цілей заняття та основних положень, які повинні бути розглянуті та ви-
вчені; по-третє, на заняттях у формі воркшоп студенти виступають на рівних правах із виклада-
чем, у яких останній є координатором, а не керівником.

Використання воркшопу відмінне від інших форм активного навчання:
1. На відміну від тренінгового навчання, де основною метою є отримання знань студентами,

воркшоп ставить за мету генерування нових знань та ідей з побудови навчального процесу сами-
ми студентами.

2. Порівняно з традиційними активними формами, де викладач відіграє основну роль як носій
теоретичної бази, воркшоп передбачає колективний вклад кожного із учасників групи, а викла-
дач виступає у якості посередника у роботі.

3. Більшість активних форм навчання передбачають навчання на прикладах. Воркшоп націле-
ний на рішення проблемних та актуальних питань.

Використання воркшопу забезпечує підвищення компетентності окремих учасників групи за
рахунок активної групової взаємодії кожного з учасників начального процесу, а також досягнен-
ня синергетичного ефекту на заняттях за рахунок максимального внеску кожного з учасників во-
ркшопу у робочий процес.

Особлива цінність воркшопу серед інших форм інтерактивного навчання полягає у тому, що
він має досить високу ступінь залучення студента у роботу. Сьогодні це є вкрай важливим, оскі-
льки ефективність навчального процесу є низькою в силу відсутності віддачі та зворотного
зв’язку студентів, недостатньої мотивації студентів у навчанні. Натомість воркшоп дає можли-
вість студентам на основі власної бази знань з відповідної дисципліни, створювати власні схеми
навчання, нові проблемні та актуальні питання для глибшого розуміння та поглибленого навчан-
ня у рамках навчального процесу.
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