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• VE is a sort of introduction as it gets employees ready for the workplace which comes in handy 

while performing various tasks. 

• Due to the nature of the skills it imparts, a student doesn’t consider it a futility as compared to 

academic education. 

• Vocational education is the term itself denotes the students are specialized and therefore they 

have more chances of employment as compared to others. 

• Many students who are in a dilemma whether they should attend college or not, VE really opens 

a completely new door. 

• It makes an individual a responsible and independent whereas those who study regular courses 

lack in this sphere. 

• The career of one’s own choice is one of the major benefits of this education, a vast majority of 

people are caught in the wrong because they were in it for the sack of job, money, lack alternative and 

professional compromise whereas an individual pursuing VE is already pursuing his dream job. 

• This type of education is a great asset to the economy. Our government need not import foreign 

technician on higher wages as our own can do the required work. 

Conclusion 

Vocational education is basically life and need based education which can convert an un- skilled 

inexperienced and illiterate population into human resources, formal education system, because of its rigid 

chronologically graded structure and inflexible nature excludes the poor from its advantages. In this cir-

cumstance as the alternative of formal-education (FE) it is very much necessary to evaluate vocational 

education so that we can determine the extent of its success and weakness at any stage of poverty reduction 

as it is considered the best way to bring about longer lasting socio- economic change and self development. 
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Ключовим завданням освіти у XXI ст. є розвиток новітніх інформаційно- комунікаційних 

технологій, спрямованих на створення умов мобільності навчання, нових форм проведення занять, 

взаємодії, організації навчально-виховного процесу, орієнтованих на майбутнє. Досягти цієї мети 

можна за умови створення освітніх інформаційних електронних ресурсів, оволодіння педагогами 

інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні європейських стандартів, підготовки учнів 

до використання інформаційно-комунікаційних технологій у вирішенні життєвих практичних за-

вдань, забезпечення доступу до якісної освіти через впровадження дистанційного навчання, розви-

ток освітніх порталів, забезпечення комп’ютерним та комунікаційним обладнанням закладів зага-

льної середньої освіти.  
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Українська вища освіта ХХІ століття - це результат величезних змін, що відбуваються в сис-

темі вітчизняної освіти. Постійні зміни зумовили більшу частину інноваційних процесів. 

Поняття «інновація» в перекладі з латинської мови означає «оновлення, нововведення або 

зміна». Терміни «інновації в освіті» і «педагогічні інновації», що вживаються як синоніми, були 

науково обґрунтовані та введені в категоріальний апарат педагогіки. 

Педагогічна інновація - нововведення в педагогічну діяльність, зміни у змісті та технології 

навчання і виховання, що мають на меті підвищення їх ефективності. 

Інноваційний процес полягає у формуванні та розвитку змісту та організації нового. У цілому 

під інноваційним процесом розуміється комплексна діяльність зі створення, освоєння, викорис-

тання і поширення нововведень [3, c. 2-3]. 

Одними з найбільш перспективних та популярних інформаційних технологій у вивченні УМІ 

є мультимедійні (мультимедіа від англ. multi – багато, media – середовище), які дозволяють створю-

вати цілі колекції зображень, текстів та даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією та 

іншими візуальними ефектами (Simulation); включають інтерактивний інтерфейс та інші механізми 

керування. У даний час існує безліч різних способів надання інформації за допомогою мультиме-

дійних засобів. Найпоширенішим та найбільш застосованим на сьогоднішній день при викладанні 

УМІ є комплект обладнання – мультимедійний проектор та комп'ютер. 

Електронний навчально-методичний комплекс УМІ – це інформаційний освітній 

ресурс, який використовується з метою представлення структурованого навчального 

матеріалу дисципліни УМІ, забезпечення поточного контролю, проміжної атестації, а також уп-

равління пізнавальною діяльністю здобувачів освіти у процесі реалізації освітньої 

програми [2, c. 251].    

Основна мета створення ЕНМК – надати здобувачам вищої освіти повний комплекс на-

вчально-методичних матеріалів для здійснення самостійного індивідуального 

вивчення дисципліни. Створений викладачами кафедри українознавства та гуманітарної підготовки 

ЕНМК призначений для вивчення української мови як іноземної від початку до кінця навчальної 

програми з предмету,  передбачає усі види навчальної діяльності: одержання 

інформації, практичні заняття, контроль знань здобувачів освіти та ін. [6, c. 256]. 

Електронний портфоліо викладача сприяє продуктивній взаємодії викладача та іноземних 

здобувачів освіти у процесі навчання. Електронний портфоліо включає матеріали для проведення 

занять (презентації, опорні конспекти та ін.); матеріали для організації самостійної роботи здобува-

чів освіти (описи практичних та лабораторних робіт, картки-завдання, роздавальні матеріали, теми 

рефератів тощо); матеріали для моніторингу результатів навчання (тести, контрольні практичні за-

вдання, засоби рейтингової оцінки знань); статті для журналів, доповіді на навчально-методичні 

конференції; матеріали, які мають досвід колег. Основною одиницею навчальної роботи викладачів 

та здобувачів освіти тут стає не чергова порція інформації, а ситуація в її предметній та соціальній 

визначеності, діяльність здобувачів освіти набуває рис, у яких проявляються особливості майбут-

ньої професійної діяльності. 

Метою інноваційної діяльності є якісна зміна особистості здобувача освіти. Розвиток уміння 

мотивувати дії, самостійно орієнтуватися в отримуваній інформації, формування творчого нешаб-

лонного мислення, розвиток здобувачів освіти за рахунок максимального розкриття їх природних 

здібностей, використовуючи новітні досягнення науки та практики - основні цілі інноваційної дія-

льності. 
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Вступ. Одним з найбільш актуальних питань розвитку Європейської моделі вищої освіти 

(ЄПВО) є запровадження і розширення сфери застосування новітніх технологій для контролю і оці-

нювання знань студентів у закладах вищої освіти (ЗВО) [1]. Більш високі стандарти в сучасній ви-

щий освіті призводять до необхідності підвищення ефективності викладання дисциплін в навчаль-

них медичних закладах вищої освіти. Основною метою є насамперед виховання майбутніх лідерів, 

активних і відповідальних громадян, кваліфікованих фахівців, професіоналів свого фаху [2]. 

Вища медична освіта в Україні спрямована насамперед на формування вмінь та навичок сту-

дентів з метою оволодіння майбутньою спеціальністю. Ключову роль у цьому має прийняття Закону 

України «Про вищу освіту» (2017 р.), який в свою чергу відповідає новим стандартам освіти [3]. 

Якість проведення навчального процесу та контроль засвоєння інформації студентами є фо-

рмування фахівця, який здатен брати на себе відповідальність за вирішення актуальних проблем 

людства і українського суспільства, питань з діагностики, профілактики та лікування населення на-

шої країни [4,5]. 

Метою даної роботи явилось насамперед оцінка ефективності використання новітніх техно-

логій для оцінювання роботи студентів у медичних закладах вищої освіти. 

Основним принципом сучасного навчання у медичних ЗВО є постійне удосконалення студе-

нтами теоретичних та практичних знань шляхом стимуляції потенціалу майбутніх фахівців, для ре-

алізації нового підходу щодо удосконалення освітніх програм. При цьому насамперед важливо за-

стосовувати сучасні методи оцінювання та контролю знань та навичок студентів, який має бути по-

стійним та надійним показником успішності оволодінням майбутньої спеціальності. 

Ключову роль у цьому відіграє викладач, який сприяє формуванню у студентів удоскона-

лення навичок самостійної та навчальної роботи, оптимізації процесу підвищення фахової майсте-

рності. 

Підготовка студентів на сучасному етапі неможлива без використання останніх інноваційних 

технологій, що дозволяють сумісно з традиційною освітою, сформувати у них якісне орієнтування 

у майбутній професії. 

Основне завдання викладача полягає в тому, щоб навчити студентів постійно поглиблювати 

власні знання, самовдосконалюватись для можливості бути конкурентоспроможним в сучасному 
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