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Про результати акредитаційної експертизи 

освітньої програми  

Національного авіаційного університету  

• Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою: 

Здобувачі підтвердили використання активних методів 

навчання (вивчення кейсів, аналітичні дослідження, 

моделювання ситуацій тощо) для оволодіння навиками 

подальшої професійної діяльності…. а також зазначили, що 

надають перевагу формам та методам навчання з елементами 

візуалізації.   

Спілкування із здобувачами дає підстави для висновку про 

забезпечення студентоцентрованого підходу у ЗВО.  

 

 

 



Інноваційні форми і методи 

 у вищій школі України 
 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну 

діяльність» інновації – це новостворені і вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а 

також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, 

що суттєво покращують структуру та якість 

виробництва і соціальної сфери. 







Інноваційна освіта – 

 студентоцентрована 

 освіта 
(ОСОБИСТІСТНИЙ ТА 

ДИФІЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПОДХІД, 

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ) 







. 



На відміну від багатьох інших методів навчання, 

кейс-метод вимагає, щоб викладачі утримувалися 

від висловлювання власної думки про рішення. 





 
 
 

 

 



Приклади кейсів з математики 

Приклад 1: практичний кейс 

1. Приклад №1 (практичний кейс)Тема: Розв'язання задач на 

відсоткиСитуація: Сім'я з чотирьох осіб: двоє дорослих та двоє 

дітей мають наступний щомісячний дохід: батько: 20 000 гривень; 

мати: 12000 гривень. Вони хочуть придбати автомобіль за 530 000 

гривень. Придбати вони можутьйого 3 способами: за готівку, 

взяти кредит та обміняти старий автомобіль здоплатою. Який 

із способів покупки є для сім'ї найвигіднішим? 

 
Способи купівлі Умови Завдання 

За готівку   Яку суму вони зможуть відкладати 

на машину вартістю 530 тисяч 

гривень? 

  
Через який час вони зможуть 
придбіти цю машину? 



 

Автокредит Сума кредиту – 530 000 гривень 

Термін кредиту– 3 роки  

Предплата – 15 %  

Процентна ставка – 12 % річних 

Підрахуйте ежемісячную  о   плату за 

кредитом 

Споживчий кредит Сумма кредиту – 530 000 гривень 

Термін кредиту – 3 роки Процентна 

ставка – 18 % річних 

Підрахуйте ежемісячную  о   плату за 

кредитом 

Обмін с доплатою Вартість старого автомобиля – 150 

000 гр.  

Вартість нового автомобиля - 530 

000 гр. 

Скільки відсотуів від вартісті  нового 

автомобиля складає вартість старого? 

Скільки відсотків залишиться 

доплатити? 

Якими способами вони зможуть 

одержати сумму, що бракує? 



Приклад 2 (навчальний кейс) 

Тема: Розв'язання задач за допомогою квадратних рівнянь 

Ситуація: «Як допомогти Сергію?» 

«Дві дороги перетинаються під прямим кутом. Від перехрестя одночасно 

від'їхали два велосипедисти, Сергій поїхав у південному напрямку, а 

Дмитро – у східному. Швидкість Дмитра була на 4 км/год більше за 

швидкість Сергія. Сергій стверджував, що за годину відстань між ними 

виявилася рівною 20 км, а Дмитро не повірив розрахункам друга. Як 

допомогти Сергію переконати друга? 

Алгоритм розв'язання задачі на складання рівняння: 

1) Вибрати величину та позначити буквою; 

2) Скласти рівняння, виходячи з умови задачі; 

3) Розв'язати рівняння; 

4) Співвіднести знайдені значення коріння з умовою задачі;  

5) Записати відповідь, що відповідає питанню задачі. 



Приклад 3. (Кейс-ситуація) 

Влада міста на Новий рік вирішила встановити ялинку заввишки 8 

метрів. Для цього потрібні розтяжки з дроту, що виходять від вершини і 

знаходяться на відстані 6 метрів від основи ялинки. Чи вистачить 50 

метрів дроту, щоб встановити ялинку за допомогою 4 розтяжок? Чи 

можна заощадити, взявши меншу довжину дроту? Які ви можете 

запропонувати варіанти установки ялинки? На підставі яких даних, 

відомих теорем чи тверджень, ми допоможемо владі вирішити цю 

проблему з встановлення ялинки? Запропонуйте варіанти. 

 

Приклад 4. (Дослідницький кейс) 

Ситуація: Існує проблема. 

ЗАВДАННЯ 1-й ГРУПІ: розробити та надати не менше трьох 

рекомендацій…. з графічним методом вирішення 

ЗАВДАННЯ 2-й ГРУПІ: розробити та надати не менше трьох 

рекомендацій ….. за методом підстановки 

ЗАВДАННЯ 3-й ГРУПІ: розробити та надати не менше трьох 

рекомендацій …. з використанням систем диференціальних рівнянь…. 

Обрати оптимальний метод розв’язку завдання 





 

 



Гейміфікація- 
додавання ігрових 

елементів або механіки 

гри до навчального 

процесу 

Головна ідея полягає в тому, що 

студенти найкраще навчаються, 

коли їм ще й весело. А ще краще, 

коли у них є цілі й можливість 

отримати визнання та винагороди 

за досягнення цих цілей. Це 

дозволяє зробити процес 

навчання цікавішим та 

захопливішим, що своєю чергою 

сприяє кращому залученню 

учасників, забезпечує  

аспект перемоги та «власної 

кращості». 



Приклади гейміфікації включають: 

 Розподіл студентів на групи, які змагатимуться при виконанні завдань; 

 Можливість заробляти символьні бонуси за завдання, а потім 
отримувати за них додаткові бали. 

Значки, які показують завершення роботи або опановування 
навичками: підіймає кольорову картку. 

 Кидання кубика для визначення порядку відповідей чи розподілення 
завдань. 

 Ігрове встановлення рейтингу- за допомогою кольорових позначек 
студенти встановлюють рейтинг завдань, рейтинг тем, рейтинг занять. 

 Створення рейтингу «Хто головний» на певний відрізок часу. 

 Бінго – це весела гра, яку можна використовувати для різного роду 
активностей: роздайте картки, на яких, наприклад, будуть 12 елементів, 
викладач називає ознаку, студенти викреслюють відповідну відповідь. 
Хто все першим викреслить, той промовляє Бінго! і стає переможцем в 
цій грі. Варіацій  використання цієї гри безліч.  

Допомогає підтримувати залученість серед учасників протягом 

довшого періоду.  



 

 

 

Ментальні карти - спосіб організації процесу творчого мислення за 

допомогою схем , побудованих за певними правилами. 

Ментальні карти ( інтелект карти, карти розуму , карти пам'яті , Mind 
Maps ) - це унікальна технологія роботи з інформацією , спосіб 

зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем 
. 

Інші назви : карта розуму , інтелект-карти , Mind map (саме останнє є 
основною назвою , введеним Тоні 

Бьюзеном ) . 
  







Технологія майндмеппінгу – це сукупність методів та 

прийомів, застосовуваних у навчальному процесі, яка 

базується на використанні ментальних карт і дозволяє 

підвищити ефективність сприйняття навчального матеріалу, 

розв’язання завдань та прийняття рішень. 





Ментальна карта для мозкового 

штурму 
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e-learning - електронне навчання — система навчання, за 

допомогою інформаційних, електронних технологій. Часто 

тлумачиться, як синонім таких понять: дистанційне навчання, 

навчання з застосуванням комп'ютерів, мережеве навчання, 

віртуальне навчання, мультимедійне навчання, мобільне 

навчання. 

m-learning – мобільне навчня 

тісно пов'язане з 

електронним та 

дистанційним навчанням, 

відмінністю є використання 

мобільних пристроїв. 

 

  



 




