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Івано-Франківський національний медичний університет, 

 м. Івано-Франківськ 

МЕТОДИ ФАСИЛІТАЦІЇ, ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ НА ПРАКТИЦІ 

НАВЧАННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У 

ВИЩІЙ ШКОЛІ, ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ 

У статті розглядаються проблеми змішаного навчання, яке поєднує 

професійну підготовку і особистісний розвиток індивідуальності майбутніх 

медиків. Фасилітація — це інструмент, який допомагає полегшити процес 

спільного прийняття рішення. Особливо корисним інструмент стає під час онлайн 

навчання і є дієвою продуктивною технологією в управлінні педагогічними 

методами у вищій школі. Її основний зміст вкладається у положення-

висловлювання фасилітатора. Викладач-фасилітатор перетворює процес 

комунікації у зручний і легкий для всіх її учасників, допомагає групі зрозуміти 

загальну мету й підтримує позитивну групову динаміку для досягнення цієї мети у 

процесі дискусії, не захищаючи при цьому жодну з позицій.  

Ключові слова: змішане навчання, фасилітація, викладач-фасилітатор, 

комунікація, педагогічні технології, пізнавальні методи, групові форми роботи.  

The paper deals with the problem of “the developing education” which unites 

professional preparation and psychological formation of future  

doctors. Facilitation is a tool that helps facilitate the joint decision-making process. The 

tool becomes especially useful during online learning and is an effective productive 

technology in the management of pedagogical methods in high school. Its main content is 

embedded in the position-statement of the facilitator. The facilitator makes the 

communication process convenient and easy for all participants, helps the group to 

understand the overall goal and maintains positive group dynamics to achieve this goal 

in the discussion process, without defending any of the positions. 

Key words: facilitation, teacher-facilitator, communication, pedagogical 

technologies, cognitive methods, group forms of work 
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В статье рассматриваются проблемы формы  обучения, которое сочетает 

профессиональную подготовку и личностное развитие индивидуальности будущих 

медиков. Фасилитация - это инструмент, который помогает облегчить процесс 

совместного принятия решения. Особенно полезным инструмент становится во 

время онлайн обучения и является действенной продуктивной технологией в 

управлении педагогическими методами в высшей школе. Ее основное содержание 

вкладывается в положение-высказывания фасилитатора. Преподаватель-

фасилитатор превращает процесс коммуникации в удобный и легкий для всех ее 

участников, помогает группе понять общую цель и поддерживает 

положительную групповую динамику для достижения этой цели в процессе 

дискуссии, а не защищая при этом одну из позиций. 

Ключевые слова: фасилитация, преподаватель-фасилитатор, 

коммуникация, педагогические технологии, познавательные методы, групповые 

формы работы  

 

В умовах змішаного навчання нам викладачам ЗВО, доцільно якомога 

більше часу приділяти ще й самоосвіті та самонавчанню. Ми – модератори, 

організатори навчання маємо готувати дуже якісний освітній рівень для наших 

майбутніх медиків, тож сучасні освітні потреби сучасних здобувачів вищої освіти 

постійно мотивують до підвищення професійної кваліфікації і самих викладачів, 

для того щоб потім її застосовувати на практиці. Розмаїття методів фасилітації при 

змішаному навчанні, та застосування їх на онлайн-практиці окремий методичний 

інструментарій групових форм роботи. Нові підходи до організації освітнього 

простору при змішаному навчанні вимагають неабияких а надзвичайно ґрунтовних 

знань.  

Що ж таке фасилітація? Фасилітація (якщо перекласти) – це полегшення 

виконання завдання. Це спосіб допомогти групі мислити в найкращий спосіб. Але 

просто не означає легко. Ключове у фасилітації навчального процесу: організація 

навчального простору; залучення та сприяння розкриттю потенціалу учасників та 

групи загалом; підтримка учасників у реалізації навчальних цілей (їх визначають 

для кожного заняття, і вони допомагають рухатися до загальної мети). Чи метод 

фасилітації підходить для вивченням латинської мови у медичному ЗВО України? 

Так підходить. І він є найбільш ефективний при змішаному навчанні. 

Яка робота фасилітатора?  Він організовує процес, залучає учасників і структурує 

роботу групи так, щоб, використовуючи повний потенціал, разом досягнути цілі; (в 

цьому випадку викладач пояснює наприклад, тему «Форми ліків», залучаючи 

студентів до повторення вивченого матеріалу та засвоюючи новий матеріал). 

Наступні дії фасилітатора - створювати середовище, простори (де, наприклад, люди 

навчаються) та налагоджуівти процес групової взаємодії, але не обов’язково є 

джерелом знання, ідей. Інсайти пізнання генеруються в процесі – через взаємодію 

учасників (колективна мудрість), їхню креативність ( тут є дії студентів цілої 

групи). А далі найкращі фасилітатори ( студенти) слідкують за завданнями і 

відчуттями учасників, взаємозв’язками (і робота зроблена, і студенти та викладач 

досягають бажаного результату). Фасилітатор- викладач має вірити, що група може 

досягнути бажаного результату і він є експертом із методів групової взаємодії.  

Що ж ми розуміємо під «змішаним навчанням»?  

Змішане навчання, blended learning (більш «словникове» визначення) – це 

формальна, структурована та логічна навчальна програма, у якій: студенти 
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 проходять хоча б частину курсів (курсу) онлайн, при цьому вони самі 

контролюють час, місце, ритм та послідовність виконуваних завдань; але при 

цьому хоча б частина курсу відбувається у фізичному навчальному просторі 

(університеті, що для медичної вищої освіти є дуже важливим) у групі з 

студентами та викладачем (це обов’язкова умова для успіху змішаного навчання, 

адже вона веде за собою соціально-адаптаційний аспект університету); різні 

формати навчання студента при цьому -  логічно поєднані, щоб забезпечити 

інтегрований та успішний «досвід навчання». 

 Відштовхуючись від проблеми, яку вища освіта бажає вирішити 

впроваджуючи змішане навчання потрібно підібрати модель навчання, яка для 

цього найкраще підходитиме ( і для цього підходять методи фасилітації). 

 Змішане навчання пропонує ротаційну модель яка і є методом фасилітації. 

Тому що ротаційна модель  – це організація курсу чи предмету, таким чином, що 

студенти переходять між різними форматами навчання за фіксованим розкладом 

вчителя, принаймні одним з таких форматів є навчання в режимі онлайн. Інші 

можливі формати – це робота у невеликих проектних командах, теоретичні 

виклади (лекції) від вчителя (як для цілої групи так і для проектних команд), 

групові проекти, індивідуальні консультації від вчителя, письмові завдання. Іншою 

моделлю є гнучка модель – курс або предмет, в якому онлайн-складова є основою 

навчання студентів, навіть якщо певна діяльність і відбувається офлайн. Студенти 

працюють за індивідуальним, гнучким графіком, який включає різні формати 

навчання. Викладач є доступний для будь-яких консультацій, і студенти вчаться, 

здебільшого самостійно та виконують індивідуальні домашні завдання.  Викладач 

готовий надавати підтримку за необхідності через такі заходи, як робота в малих 

групах навчання, групові проекти, а також  індивідуальне консультування.  Існують 

приклади реалізованих гнучких моделей, у який викладач надає більше або менше 

підтримки. Це співвідношення потрібно підлаштовувати під конкретну школу та 

ціль впровадження змішаного навчання.    

Заслуговує на увагу ще одна модель. Модель збагаченого віртуального 

навчання – курс чи предмет, в якому студенти зобов’язані проходити частину 

навчання зі своїм учителем офлайн (тет-а-тет), а потім завершувати індивідуальні 

завдання самостійно. Онлайн навчання є основою навчання студентів, особливо, 

коли студенти знаходяться віддалено від приміщення школи. Викладач предмету, 

як правило, працює як онлайн так і офлайн. Багато моделей збагаченого 

віртуального навчання розпочиналися як окремі онлайн-курси, а потім 

доповнилися змішаною програмою навчання, щоб надати студентам соціальний 

досвід. Модель збагаченого віртуального навчання відрізняється від 

«перевернутого» класу, тим що у першому випадку, студенти рідко зустрічаються 

віч-на -віч зі своїми викладачами кожен будній день. Він відрізняється від курсу, 

що проходить повністю онлайн, де студент за бажанням звертається по 

консультацію до викладача; у випадку збагаченого віртуального навчання студент 

зобов’язаний проходити окремі заняття з викладачем та отримувати консультації. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що проблема, 

розглянута нами, є актуальною та значущою і потребує подальшого дослідження. 

Зокрема, на особливу увагу науковців заслуговуює вивчення змішаного навчання 

як такого досконало. Наш світ інтенсивно розвивається, тож основна місія вищої 

медичної освіти – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і 

можливості кожного студента-медика. Ці вміння знадобиться студентам для 
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швидкої адаптації до будь-яких змін та допоможуть вирішувати найскладніші 

завдання. Окрім того, гнучке мислення сприятиме майбутній самореалізації 

студентів-медиків  у високотехнологічному середовищі. Для цього 

необхідно поєднувати традиційні форми навчання з найновітнішими 

інформаційними технологіями. Для роботи в умовах карантину найкраще підійде 

формат змішаного навчання (blended learning). Воно дозволило б вирішити 

проблему якості освіти та значно скоротити ризики для вразливих категорій.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ GOOGLE WORKSPACE ПРИ 

ВИКЛАДАННІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Стаття присвячена одному з перспективних напрямів розвитку 

інформативно-комунікаційних технологій, а саме використанню хмарних сервісів в 

освітньому процесі. Розглянуті зручності і переваги запровадження хмарних 

технологій, зокрема пакету Google Workspace for Education при викладанні медико-

біологічних дисциплін у вищому медичному навчальному закладі. Викладені основні 

етапи організації навчальних занять із використанням різноманітних додатків 

пакету Workspace. Зазначено, що активне впровадження хмарних сервісів в 

освітній процес надає широкі можливості для створення різних навчальних 

ситуацій, оновлення дидактики й методики викладання, що сприяє підвищенню 

загальної якості освіти. 

Ключові слова: хмарні технології, пакет Google Workspace, навчальний 

процес, інтерактивні методи, Google classroom. 


