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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Доценко Н.А.
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлена методика проведення звітної конференції в результаті проходження практи-
ки здобувачами вищої освіти інженерних спеціальностей. З’ясовано потреби здобувачів вищої освіти 
інженерних спеціальностей при вивченні загальнотехнічних дисциплін. Обґрунтовано необхідність про-
ведення підсумків навчальної практики у вигляді конференції з метою розвитку різнопланових знань 
та вмінь майбутніх інженерів. Виявлено якісні засоби навчання та наголошено на важливості залучення 
здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, починаючи з перших курсів навчання. Визначено сучасні 
технології навчання, які розширюють можливість набуття технологічних та комунікативних компетенцій 
та аналітичних здібностей.
Ключові слова: навчальна практика, звітна конференція, дистанційна конференція, сучасні технології 
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Постановка проблеми. Навчальна практика 
є практичним втіленням початкових само-

стійних надбань здобувачів вищої освіти. Метою 
навчальної практики є закріплення теоретичних 
знань з фахових предметів. У сучасних умовах 
для фахівця набуває особливого значення само-
стійність і творчий підхід до розв’язання прак-
тичних завдань. Цій меті цілком підпорядкований 
навчальний процес, який забезпечує оптимальне 
поєднання теоретичного матеріалу, напрацьова-
ного під час лекцій, з активними формами прак-
тичних та лабораторних занять, а також його 
закріплення під час навчальної практики. Такий 
підхід дає змогу здобувачам вищої освіти краще 
ознайомитися зі сферою своєї майбутньої фахо-
вої діяльності, застосувати отримані теоретичні 
знання у практичній роботі, розвиває самостій-
ність і відповідальність.

Актуальним аспектом є звітування здобува-
чів вищої освіти про результати напрацювань 
в рамках практики. Щоб допомогти підкреслити 
практичні здобутки майбутніх інженерів потріб-
но удосконалювати підходи до практичних звітів.

Звіт має містити відомості про виконання 
здобувачем вищої освіти усіх розділів програми 
практики та індивідуального завдання. У звіті 
повинні бути відображені результати практич-
ної діяльності з відповідними висновками і про-
позиціями, що засвідчує вміння здобувача вищої 
освіти аналізувати і оцінювати роботу. Найбільш 
оригінальні рішення можуть бути подані у фор-
мі раціоналізаторських пропозицій, а також як 
виступи на науково-практичних конференціях 
в університеті або поза його межами.

З метою узагальнення набутих знань, умінь 
та навичок, доцільно проводити звітні конфе-
ренції щодо отримання практичних результатів. 
Необхідний спеціалізований підхід, що враховує 
специфіку викладання дисциплін інженерного 
напрямку та особливості звітування здобува-
чів вищої освіти в рамках технологічного про-
цесу. Підготовка тез доповідей та презентацій 
з подальшим обговоренням проблемних питань 
підвищує рівень засвоюваності підсумків, отри-
маних здобувачами вищої освіти під час прохо-
дження практики.

Це спрямовує саморозвиток та самостійність 
учасників конференції як майбутніх інженерів 
та науковців. Тому доцільною є розробка методи-
ки проведення звітної конференції в результаті 
проходження практики для підвищення науко-
вого та технічного рівня здобувачів вищої освіти 
інженерних спеціальностей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У дослідженнях українських та зарубіжних ав-
торів проведено дослідження ефективності уза-
гальнення знань та навичок отриманих під час 
навчальної практики здобувачами вищої освіти 
інженерних спеціальностей. Український вчений 
В.М. Кухаренко, один із перших дослідників дис-
танційного навчання в Україні, в своїх дистан-
ційних курсах наводить широкий вибір інстру-
ментів для виконання персоналізованих завдань 
[1, с. 98]. Професор В.Ю. Биков вважає за доціль-
не залучення здобувача вищої освіти до систе-
матичну навчальну діяльність під безпосереднім 
керівництвом викладача в межах єдиного освіт-
нього простору та пропонує використовувати ін-
терактивний електронний контент [2, с. 122].

Упровадження сучасних технологій навчання 
в освітній процес розглядали В. Котов, О. Пєхо-
та, Л. Тарасенко. Проблему використання інно-
ваційних методів навчання розглядали О. Ар-
ламов, О. Зінченко, Л. Новікова, О. Самойленко 
та ін. У працях зазначених авторів значна увага 
приділяється теоретичному аспекту розроблення 
інноваційних технологій у вищій школі та визна-
чення їх ефективності в умовах інформатизації 
суспільства та суспільства економіки знань [3, 4].

Дослідник І.В. Бацуровська пропонує методику 
навчання майбутніх фахівців інженерних спеці-
альностей, за допомогою використання мережевих 
комунікаційних технологій та відео лекцій [5, 6].

У своїх працях В.Ю. Стрельніков та І.Г. Бріт-
ченко концепції базисного навчального плану, 
що враховує очні та асинхронні форми навчання 
з використанням телекомунікацій, а також про-
ектування та створення типології дистанційних 
конференцій та олімпіад [7].

Але питання щодо методики проведення 
звітних конференцій в результаті проходження 
практики здобувачами вищої освіти інженерних 
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спеціальностей не було предметом спеціального 
дослідження.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В даному дослідженні по-
рушено питання ефективності узагальнення 
знань та навичок отриманих під час навчальної 
практики здобувачами вищої освіти інженер-
них спеціальностей у вигляді проведення на-
уково-практичної конференції. Запропоновано 
звіт з навчальної практики для здобувачів ви-
щої освіти інженерних спеціальностей проводити 
у формі науково-практичної конференції. Прове-
дено аналіз потреб здобувачів вищої освіти при 
вивченні дисциплін інженерного спрямування за 
допомогою анкетування та надано рекомендації 
щодо формування методичного насичення на-
вчальних практик інженерного спрямування.

Мета статті. Метою є дослідження ефективнос-
ті узагальнення знань та навичок отриманих під 
час навчальної практики здобувачами вищої осві-
ти інженерних спеціальностей у вигляді прове-
дення науково-практичної конференції та розро-
блення методики проведення звітної конференції 
в результаті проходження практики здобувачами 
вищої освіти інженерних спеціальностей.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити 
наступні завдання:

– провести аналіз потреб здобувачів вищої осві-
ти при проходженні навчальних практик та вико-
нання звіту з практики у формі конференції;

– згідно до визначених потреб здобувачів 
вищої освіти запропонувати методику моделю-
вання звіту з навчальної практики у вигляді на-
укової конференції для здобувачів вищої освіти 
інженерного спрямування.

Виклад основного матеріалу. З метою дослі-
дження ефективності узагальнення знань та на-
вичок отриманих під час навчальної практики 
здобувачами вищої освіти інженерних спеціаль-
ностей у якості підсумку була проведена звітна 
конференція, за напрямком «Сучасні технології 
інженерної та комп’ютерної графіки». Здобувачі 
вищої освіти спеціальності «Біотехнологія» про-
тягом двох тижнів навчальної практики з дисци-
пліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» опа-
новували масштабування креслення, технології 
креслення двохвимірних та трьохвимірних зо-
бражень, основні можливості програм для вико-
нання креслень. У якості звіту з практики вико-
нали відео записи виступів та підготували тексти 
доповідей, презентації та звітну документацію.

Здобувачам вищої освіти був запропонований 
наступний алгоритм роботи (рис. 1): зі списку тем 
доповідей, запропонованих викладачем вибира-
лась одна на власний розсуд і згідно до неї готу-
вались тези об’ємом до двох повних сторінок. Для 
доповіді оформлювалась презентація та відеоза-
пис виступу, а також проводилось обговорення 
проблемних питань. Вище зазначені аспекти на-
дали можливість здобувачам вищої освіти отри-
мати не тільки практичні навички з виконання 
креслень згідно до напрямку практики, але й на-
вчитися підсумовувати свої знання, отримувати 
досвід участі у конференціях, аналізувати допо-
віді, як власні, так і одногрупників.

Тези доповідей включали в себе: тему, ано-
тацію, ключові слова, вступ, виклад основного 
матеріалу, де елементи даної теми використову-

вались під час опанування AutoCAD, висновок, 
в якому необхідно було вказати, що нового для 
себе відкрив здобувач вищої освіти.

 
підготовка 

тез
виконання 
презентації

відеозапис та 
обговорення

Рис. 1. Алгоритм підготовки до конференції
Джерело: розроблено автором

Для роботи конференції були запропоновані 
наступні структурні теми:

• Вибір формату в залежності від мети ви-
конання креслення

• Масштабування креслення: цілі та засоби
• Переваги та недоліки середовища AutoCAD 

в порівнянні з іншими середовищами з точки 
зору здобувача вищої освіти інженерних спеці-
альностей»

• Проставлення розмірів: типи та виконання 
за допомогою AutoCAD»

• Шрифти. Заповнення основного напису. 
Стандарти ЄСКД в системі AutoCAD

• «Креслення двовимірних деталей та вико-
ристання інструментів AutoCAD»

• Зміна параметрів друку креслення
• Налаштування зовнішнього виду системи 

AutoCAD
• Перехід від двовимірного зображення до 

трьохвимірного
• Використання відеоуроків та методичних 

рекомендацій: переваги та недоліки з точки 
зору здобувача вищої освіти інженерних спеці-
альностей.

Проаналізуємо результати проведення кон-
ференції, які ми отримали в процесі обговорень 
та анкетування здобувачів вищої освіти. З при-
воду доцільності виконання звіту з навчаль-
ної практики у вигляді конференції майже 95% 
опитаних відзначили це як позитивний і корис-
ний досвід, 5% – вважають це недоцільним так 
як не мають належних навичок під час роботи 
з комп’ютером. Актуальність виконання звіту 
з навчальної практики у вигляді проведення кон-
ференції підтверджено. Цей факт надає можли-
вість стверджувати, що майбутні інженери по-
требують виконання звіту з навчальної практики 
у вигляді проведення конференції.

Щодо типів завдань, що сподобались найбіль-
ше здобувачам вищої освіти отримані наступні 
результати (рис. 2).

В ході опитування здобувачам вищої освіти 
пропонувалось виділити завдання, які вияви-
лись найлегшими для них. Під час ознайомлен-
ня з теоретичним матеріалом у 70% здобувачів 
вищої освіти виникли складнощі, в той час як 
вже приступивши безпосередньо до креслення, 
лише 30% опитуваних відмітили труднощі. В той 
час як підготовка тез та презентацій, запис відео 
були відзначені позитивними відгуками. Прове-
дення безпосередньо самої конференції також 
відзначено позитивним, не дивлячись на склад-
нощі, що виникли.

Більшість здобувачів вищої освіти відзна-
чили користь підготовки презентації та запису 
відеозвернення (по 85% та 80% відповідно), а ко-
ристь підготовки тез та обговорення питань на 
конференції відмітили по 75% здобувачів вищої 



«Молодий вчений» • № 9 (49) • вересень, 2017 р. 350

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

освіти. Під час опитування виявлено, що вини-
кли труднощі на початку роботи з системою, зо-
крема з вибором формату, масштабу, шрифтів, 
кресленням основного напису, кресленням дета-
лі, проставленням розмірів – кожна з цих тем 
потребувала додаткового розгляду лише у 10% 
респондентів.
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Рис. 2. Типи завдань, що найбільше сподобались 
здобувачам вищої освіти інженерних спеціальностей
Джерело: розроблено автором

Стосовно матеріалів, які були запропоновані 
на допомогу здобувачам вищої освіти для під-
готовки до конференції є найбільш простими 
та зрозумілими для них (рис. 3) представлені 
відео лекції, методичні рекомендації в електро-
нному вигляді та інтерактивні підручники і пре-
зентації. В ході аналізу навчальних матеріалів 
визначено, що 45% опитуваних визначають най-
більш ефективними відеолекції та 35% – пре-
зентації, в той час як електронні підручники 
та методичні рекомендації визначили відповідно 
5 та 15% опитуваних.

Отримані результати пояснюються тим, що 
виконання звіту з практики у вигляді конферен-
ції є актуальним. Розробка текстових доповідей 
надає можливість аналізувати набуті знання, 
уміння та навички, формувати кінцеві резуль-
тати. Формування презентацій доповідей надає 
можливість логічно мислити, обирати найакту-
альнішу інформацію та презентувати її.
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Рис. 3. Статистика актуальності навчальних 
матеріалів для здобувачів вищої освіти до 
підготовки до участі у звітній конференції

Джерело: розроблено автором

Відеозвіт наближує здобувачів вищої освіти 
інженерних спеціальностей врахувати при звіті 
можливості сучасних технологій. Уміння роби-
ти усну доповідь, яку супроводжує презентація, 
надає можливість майбутнім інженерам набути 
комунікативну компетенцію за визначеною інже-
нерною спеціальністю.

Висновки і пропозиції. Аналіз потреб студен-
тів інженерних спеціальностей під час проходжен-
ня навчальної практики дав змогу виявити якісні 
засоби навчання та наголосити на важливості за-
лучення здобувачів вищої освіти до наукової ді-
яльності, починаючи з перших курсів навчання. 
Сучасні технології навчання розширюють мож-
ливість набуття технологічних та комунікативних 
компетенцій та аналітичних здібностей.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СОИСКАТЕЛЯМИ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Аннотация
В статье представлена методика проведения отчетной конференции в результате прохождения практи-
ки соискателями высшего образования инженерных специальностей. Выяснено потребности соискателей 
высшего образования инженерных специальностей при изучении общетехнических дисциплин. Обосно-
вана необходимость проведения итогов учебной практики в виде конференции с целью развития разно-
плановых знаний и умений будущих инженеров. Выявлено качественные средства обучения и отмечена 
важность привлечения соискателей высшего образования к научной деятельности, начиная с первых 
курсов обучения. Определены современные технологии обучения, которые расширяют возможность при-
обретения технологических и коммуникативных компетенций и аналитических способностей.
Ключевые слова: учебная практика, отчетная конференция, дистанционная конференция, современ-
ные технологии обучения, научная деятельность.
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CONFERENCE HOLDING METHODOLOGY AS A RESULT OF PASSING  
A PRACTICE BY APPLICANTS OF HIGHER EDUCATION  
IN ENGINEERING SPECIALITIES

Summary
The article presents the methodology of conducting a conference as a result of passing the practice 
by applicants of higher education in engineering specialties. There are determined the needs of higher 
education applicants of engineering specialties in the study of general technical disciplines. There is the 
necessity of conducting of the results of educational practice in the form of a conference in order to 
develop diversified knowledge and skills of future engineers. The qualitative means of teaching have been 
revealed and the importance of attracting higher education graduates to scientific activity, starting with 
the first courses, is emphasized. The modern technologies of training are defined and it is expanded the 
possibility of acquiring technological and communicative competences and analytical abilities.
Keywords: educational practice, reporting conference, distance conference, modern technologies of 
teaching, scientific activity.


