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Останнім часом все більше відчутна потреба у пошуку нових форм 

організації освітнього процесу у технічних вищих навчальних закладах. 

Рішенням нових задач стають сучасні напрацювання щодо психологічних та 

педагогічних засад підготовки фахівців технічної галузі.  

У [1], [2] розглядаються можливості впровадження принципів сучасної 

практичної психології, а саме екопсихологічної фасилітації, в організації 

навчального процесу.  

Наступним етапом дослідження стало практичне застосування викладених у 

[1], [2] принципів екологічності в організації практикумів з комп’ютерних 

дисциплін. Нині триває впровадження групової екофасилітації як форми 

супроводу експериментальної групи студентів в процесі опанування ними 

кредитного модулю «Чисельні методи». Раніше метод групової екофасилітації 

успішно застосовувався у підготовці фахівців психологічних, педагогічних та 

інших споріднених професій. Однак в організації навчання фахівців технічної 

галузі він застосовується вперше.  

Попередній аналіз апробації групової екофасилітації як методу організації 

навчальних занять з комп’ютерних дисциплін дає можливість зробити певні 

висновки. По-перше, даний метод дозволяє розподіляти відповідальність за 

процес між викладачем і студентами, що притаманне для будь-якої форми 

конструктивної взаємодії; по-друге, застосування групової екофасилітації 

призводить до посилення проявів ефектів самоорганізації групи під час занять; 

по-третє, під час проведення групових занять в екофасилітативному підході 

нерідко виникають ситуації «глухого кута», які є невід’ємною частиною 

взаємодії та спричиняють нові витки групової активності; по-четверте, метод 

дозволяє значно розширити різноманітність способів розв’язку навчальних 

задач з урахуванням особливостей логічного мислення кожного студента, що 

забезпечує індивідуальний підхід у навчанні групи. 
 

1. О.В. Лашко, «До питань трансформації системи вищої технічної освіти. Довіра у процесі 

формування екологічного освітнього простору», Оновлення змісту, форм та методів 

навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць конф., випуск 16 (59), Рівне, С. 

93-95, 2017. 

2. О.В. Лашко, «Формування екологічного освітнього простору при підготовці фахівців з 

неруйнівного контролю», Матеріали 1-шої науково-технічної конференції з 

міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства 

України в Європейському Союзі, Люблін, Польща, С. 49-51, 2017. 

mailto:e.lawko@kpi.ua

