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Сучасні тенденції розвитку вищого навчального закладу. У доповіді представлено погляд 

авторів на деякі тенденції розвитку вузу з урахуванням вимог Болонського процесу. 
 

 
Розвиток суспільства відбувається 

небаченими раніше темпами і сьогодні, 
як ніколи, підвищується ціна здатності 
особистості розробляти та здійснювати 
механізми розвитку. Освіта стає найва-
гомішим важелем впливу на життя 
суспільства і вона сама також зазнає 
глибокого реформування. 

Модернізація освіти нерозривно 
пов�язана з розвитком усього суспільства, 
характерними рисами для якого на 
сучасному етапі є оновлення структури та 
змісту вищої освіти, послідовного 
впровадження інноваційних технологій 
навчання, введення кредитно-модульної 
системи в навчальний процес. Перед 
більшою частиною ВНЗ постає завдання 
створення особистого іміджу у просторі 
соціальних змін і рух за старим зразком 
вже стає неможливим. 

Сьогодні актуалізується питання 
про якість освіти, конкуренцію на ринку 
освітніх послуг, посилюється боротьба 
вищих навчальних закладів за лідерство 
та отримання більшої кількості 
абітурієнтів, за престиж свого диплома 
� все це стимулює до впровадження 
нових освітніх технологій та інновацій-
них методик навчання студентів. 

Ці питання розглядали у своїх працях 
В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, М.Б. Євтух, 
І.А. Зязюн, Є.І. Ісаєв, В.Г. Кремень, 
Н.В. Кузьміна, В.І. Лозова, А.В. Мудрик, 
О.М. Пєхота, С.О. Сисоєва, В.О. Слас-
тьонін, З.І. Слєпкань, В.І. Слободчиков, 
Г.В. Троцко, Н.Є. Щуркова та інші. 

Проте на сьогодні система освіти 
ще не в змозі задовольнити всі попити 
на її об�єм та якість і перед усіма 
вищими навчальними закладами і, в 
першу чергу, перед університетами 
постає завдання стати тими науково-
культурними центрами, що відповідали 
б актуальним завданням сучасності. 

Мета цієї статті � це втілення 
деяких можливих напрямків руху вищого 
навчального закладу, які, на нашу думку, 
є взаємопов�язаними й дозволяють 
реалізувати сучасні актуальні завдання 
освіти. 

Першим напрямком руху ВНЗ, 
орієнтованим у середину, є культивування 
позитивного внутрішньо-університетсько-
го клімату, спеціально організованого 
навчального середовища, в якому мета, 
зміст, методи і форми навчання посилюють 
комунікації усередині цього середовища. 

Другим напрямком руху ВНЗ, що 
орієнтований у зовнішній бік, є курс на 
приєднання до Європейського простору 
вищої освіти. Мобільність сучасних 
фахівців висуває на перший план не 
репродуктивне засвоєння студентами 
інформації за звичайною схемою 
�зазубрив � склав � забув�, а якісно 
новий рівень організації навчального 
процесу, що передбачає збільшення 
годин на самостійну роботу, індиві-
дуалізацію навчання, запровадження 
новітніх технологій. Згідно з ідеями та 
документами Болонського процесу мо-
дернізація системи вищої освіти 
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вимагає не просто підготовки норма-
тивних документів, нових методичних 
вказівок та інших подібних формальних 
заходів. Вона має бути спрямована на 
виховання нового покоління людей, що 
усвідомлюють загальнолюдські цінності 
і живуть за гуманістичними законами. 

Перед сучасною освітою постають 
універсальні цілі: вийти на новий рівень 
якості європейської освіти і де-факто 
забезпечити її конкурентоспроможність на 
світовому ринку, реформуючи її на засадах 
демократизації, відкритості, безперевності, 
рівного доступу до набуття освіти, мобіль-
ності, зберігаючи при цьому автентич-
ність національної освіти. 

Масштабність цього процесу можна 
зрозуміти, розглядаючи хронологію ство-
рення Європейського простору вищої освіти: 

•  1988 р. (Болонья) � ректорами 
430 найвідоміших університетів підпи-
сано Велику Хартію Університетів; 

• 1997 р. (Ліссабон) � під егідою 
Ради Європи та ЮНЕСКО розроблено і 
прийнято Конвенцію про визнання квалі-
фікацій, що існують у системі вищої осві-
ти Європи, і яку підписали 43 країни 
(Україна в тому числі); 

•  1998 р. (Париж) � чотирма 
країнами (Франція, Італія, Об�єднане 
Королівство, Німеччина) затверджено 
Сорбонську декларацію, спрямовану на 
створення відкритого європейського 
простору вищої освіти й уніфікацію її 
структури загальноєвропейського зразка; 

•  1999 р. (Болонья) � підписано 
Болонську декларацію, яка визначає 
початок конвергентних реформ у вищій 
освіті Європи заради співробітництва в 
ім�я стабільного мирного і демокра-
тичного майбутнього; 

•  2001 р. (Прага) � схвалено 
Празьке комюніке, що визнає освіту 
впродовж життя домінантою розвитку 
Європейського простору вищої освіти; 

•  2003 р. (Берлін) � підписано 
Берлінське комюніке, що поширює 
європейські стандарти на ступінь 
доктора філософії в соціогуманітарній, 
економічній та природничій сферах; 

•  2005 р. � саміт у Норвегії 
(м. Берген, 14-15 травня), де Україна 
стала повноправною учасницею Болон-
ського процесу, й на якому підби-
ваються підсумки досягнутого та окрес-
люються найближчі перспективи. 

Кульмінаційною точкою названих 
вище подій була Болонська декларація, 
підписана 19 травня 1999 р. Міністрами 
освіти країн Європи. Вона передбачає 
виконання до 2010 р. угод, що дозволяють 
поділити курс вищої освіти у Європі на 
бакалаврат і магістеріум; розробити і 
затвердити загальновизнані компетент-
нісні характеристики, звівши такі до єди-
ної кредитної системи ESTS; домогтися 
усунення будь-яких бюрократичних або 
фінансових перешкод на шляху вільного 
пересування європейських студентів і 
викладачів вищих навчальних закладів з 
метою навчання, стажування, участі в 
міжнародних форумах та спільних міжна-
родних проектах [8]. 

Отже, Болонський процес � це 
сукупність заходів у вищій освіті країн 
Європи, що дозволяє сформувати до 
2010 року на території європейського 
співтовариства єдиний освітній простір. 

Останнє визначає необхідність пошуку 
національними системами освіти нових 
підходів, теоретичного обґрунтування та 
впровадження у навчальний процес універ-
ситетів інноваційних систем професійної 
підготовки студентів у світлі транс-
національних проблем вищої освіти на 
основі загальних закономірностей їх проект-
тування. Саме тут поєднуються два на-
прямки розвитку ВНЗ, оскільки процес 
перебудови освіти потребує переосмислення 
здобутків світового і національного досвідів 
організації навчального процесу, врахування 
не тільки європейських тенденцій розвитку, а 
й регіональних особливостей та особли-
востей конкретного ВНЗ. 

Зазначимо також, що освіта є 
соціальною формою духовного вироб-
ництва і тому особливого значення набуває 
аспект відтворення культури, духовності та 
ціннісних орієнтацій студентів. 

Сучасна модернізація освіти перед-
бачає впровадження особистісно-орієнова-
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них технологій навчання. І хоча зрозуміло, 
що розвиток особистісних властивостей 
індивіда передбачає будь-яка система 
навчання, підкреслимо, що сутність осо-
бистісно-орієнтованої педагогіки � це 
створення умов для повноцінного розвит-
ку особистості, коли центр педагогічної дії 
зміщується з кінцевого результату навчан-
ня на сам процес навчання. 

Сьогодні зміна подій, технологій, 
знань відбувається швидше, ніж зміна 
одного людського покоління, отже, в 
жодному найкращому університеті немож-
ливо навчити людину на все життя. Тому 
першочергове завдання модернізації освіти 
� навчити студента вчитися самостійно, 
самостійно засвоювати нові знання, нову 
інформацію, виробити в цьому потребу для 
себе. Сьогодні �здійснюється перехід від 
авторитарної педагогіки до педагогіки 
толерантності, де б навчання і виховання 
здійснювалося з урахуванням природних 
здібностей і психологічних особливостей 
кожної особистості. Без формування 
самодостатньої особистості неможливе ні 
стабільне демократичне суспільство, ні 
ефективна ринкова економіка, яка вимагає 
дієвого, активного, відповідального грома-
дянина� [1, 231-232]. 

Підкреслимо, що без активної і 
свідомої участі майбутніх фахівців в 
організації своєї навчальної діяльності не 
варто говорити про особистісний розви-
ток. Тому найголовнішим завданням стає 
така організація навчального процесу, 
коли співорганізатором його є суб�єкт 
навчання. На думку В. В. Сєрікова, ніякий 
досвід не засвоюється ефективно, якщо не 
задіяна особистісно-смислова сфера учня. 
Тобто навчання тільки тоді буде ефектив-
ним, коли потреба у навчанні переходить 
із сфери зовнішніх, ситуаційно-обумов-
лених атрибутів до сфери внутрішніх жит-
тєвих інтересів студента, набуває для нього 
особистісного смислу, планується ним. 

Цікавою є думка про те, що з 
погляду кібернетики, навчальний про-
цес в аудиторії розглядається як 
�складна система з регулюванням 
варіацій, де викладач з його освітньою 
технологією є керівною системою, а 

студенти � керованими об�єктами. 
Функціонування таких систем загалом 
описується низкою принципів, перший з 
яких � принцип обмеження різнома-
нітності (сформульований У. Ешбі). 
Мовою кібернетики � це складна 
система регулювання варіаціями, що 
має стабільно високий вихід тільки тоді, 
коли різноманітність керівної системи 
не нижча за різноманітність керованого 
об�єкта. Навіть якщо обмежитися тільки 
інтуїтивним підходом до поняття �різ-
номанітність�, то все одно зрозуміло, 
що різноманітність студентської групи є 
значною. Принцип вимагає, щоб �різно-
манітність� викладача була не нижчою. 
Задовольнити таку умову можливо 
двома шляхами: знизити різноманіт-
ність студентської групи або підвищити 
�різноманітність� викладача� [6]. 

Зазначимо, що традиційний підхід 
до навчання реалізує перший спосіб і 
викладач у своїй діяльності орієн-
тується на �усередненого� студента, 
якого реально не існує. Індивідуальний 
підхід, що здійснюється в цих умовах, 
передбачає лише картки з різним рівнем 
завдань і за суттю індивідуального 
підходу немає, оскільки індивідуальний 
підхід вимагає �особистої� траєкторії 
навчання для кожного студента. 

Як компромісний варіант розгля-
дається групове навчання. Використання 
технології групового навчання частково 
вирішує ще одну важливу проблему � 
обмеження різноманітності навчальної 
групи з частковим урахуванням індиві-
дуальних запитів студентів. Якщо, з погля-
ду кібернетики, кожну групу на занятті 
вважати одним елементом системи, то 
загальна кількість елементів, а відповідно 
й різноманітність системи, зменшується. 
Звідси виникає можливість підтримки 
більш-менш постійного оберненого зв�яз-
ку, і тоді зростає ефективність цієї системи. 

Ми бачимо більше позитивних 
моментів щодо вирішення питання 
вдосконалення освіти у впровадженні 
кредитно-модульної системи навчання, 
оскільки тут можлива переорієнтація 
процесу навчання від лекційно-
інформативної форми на індивідуально-
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диференційовану, особистісно-орієнто-
вану, що спонукає студента до само-
освіти; студент навчається самостійно, 
творчо; індивідуальна робота студента 
проводиться з урахуванням його твор-
чих можливостей; студент набуває і 
поглиблює свої знання поступово. 
Проте зазначимо, що поки що виникає 
багато проблем, пов�язаних, насам-
перед, з використанням старих навчаль-
них планів, відсутністю достатньої 
кількості аудиторій, збільшенням наван-
таження на студента одночасно з декіль-
кох дисциплін, відсутністю вільного 
вибору дисциплін, технічного обладнан-
ня тощо. І особливо треба сказати про 
збільшення у декілька разів наван-
таження на викладача. 

Але рухатися цим шляхом необхідно, 
оскільки без кредитно-модульної системи 
неможливе як входження до Європей-
ського та світового простору, так і створен-
ня особистого привабливого іміджу ВНЗ. 

Європейська кредитно-трансферна 
акумулююча система (ESTS) є нині 
основною формою організації роботи 
навчального закладу. І чимало вищих 
навчальних закладів Європи вважають 
свої національні системи сумісними з 
ESTS [2, 184]. 

На нашу думку, перевагами системи 
введення модульної організації освітнього 
процесу є те, що модульне вивчення курсу 
і систематичний контроль дозволяють 
студентам рівномірно розпоряджатись 
своїм позааудиторним часом протягом 
семестру для самостійної роботи; 
рейтингова система контролю знань 
стимулює працювати не тільки система-
тично, але й активно та якісно; чітко 
визначений рейтинг (кількість балів) кож-
ного модуля, його тривалість, зміст та 
критерії оцінок за кожну із форм роботи і 
в цілому сприяють більш якісній 
організації навчального процесу, усувають 
суб�єктивність оцінки студента з боку 
викладача тощо. 

Оцінювання за модульним прин-
ципом навчання потребує: визначення і 
адаптацію кожної оцінки нормативної 
складової навчальної дисципліни та 
проекцію їх на кожний модуль; 
використання різних форм оцінювання 
(тестів, контрольної роботи, залік тощо); 
коментування виставленої оцінки, тобто 

зіставлення реальних знань з визначе-
ними стандартами та змістом кожної 
оцінки. Зазначимо також, що для досвід-
ченого викладача оцінювання є не лише 
багатогранним психолого-педагогічним 
процесом, а й могутнім стимулом систе-
матичної розумової праці студента, проте, 
на жаль, при невмілому застосуванні 
може виконувати зворотну дію. 

Нами за курсом вищої математики 
для студентів хімічного факультету розроб-
лена така система оцінювання, що підсу-
мок включає результати виконання тесто-
вих модульних контрольних робіт, поточ-
ного контролю, індивідуального та творчо-
го завдань. Поточне оцінювання прово-
диться під час занять і передбачає такі 
форми діяльності студентів: активна допо-
відь з досліджуваної проблеми (3 бали), 
співдоповідь (2 бали), доповнення (1 бал), 
актуальне запитання (1 бал), виступ рецен-
зента чи опонента (1-2 бали). Такий підхід 
до поточного оцінювання, на нашу думку, 
покликаний виконувати мотиваційні фун-
кції, спонукати до систематичної розумової 
праці, визначаючи рух до самозбагачення і 
саморозвитку. 

Пошук практичної реалізації твор-
чої (евристичної), наближеної до науко-
вого осмислення і узагальнення компо-
нентів навчання привів нас до ідеї 
використання в навчальному процесі 
індивідуальних творчих завдань, які є 
видом позааудиторної самостійної 
роботи студентів і також оцінюються 
певною кількістю балів. Підкреслимо, 
що взагалі в структурі навчального 
навантаження студента за системою 
ECTS індивідуальна робота розгляда-
ється як один із основних компонентів 
освіти і повинна займати близько 
половини його навчального навантажен-
ня. Студентові необхідно оволодіти 
дослідницькою діяльністю, оскільки 
саме формування творчої особистості, 
розкриття її сутнісних сил є актуальним 
завданням вищої освіти. Цілеспрямо-
вана дія на процес розвитку особистості 
передбачає включення студента в 
різноманітні види діяльності, у тому 
числі й дослідницькі з метою форму-
вання творчої індивідуальності. 

Необхідно розуміти, що навчально-
пізнавальна діяльність є основним видом 
діяльності студента і вона є джерелом 
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виховної дії, що здійснюється не лише 
через зміст навчального матеріалу, а й 
через організацію цієї діяльності. 

Навчальний процес � це суб�єкт-
суб�єктивні відношення. З одного боку, 
студент, який вступив до ВНЗ має 
штудіювати певну систему дисциплін, 
щоб стати фахівцем в обраній галузі, а з 
іншого � викладач є його помічником у 
цій нелегкій праці. Отже, постає перша 
проблема: якою мірою кожен з них 
готовий працювати за такою системою? 
Річ у тім, що традиційно більшість 
викладачів дають студентові певну суму 
знань і підсумково перевіряють їх засво-
єння. Кредитно-модульна система потре-
бує від викладача дещо більшого � 
навчати здобувати знання і перевіряти їх 
системність та вміння здобувати нові знан-
ня на основі засвоєного. Таким чином, 
перед викладачем постає необхідність 
постійно бути на рівні сучасних дивак-
тичних і наукових вимог. 

Викладач у навчальному процесі має 
відігравати скеровуючу функцію, при 
цьому під час методичної розробки заняття 
доцільно посилювати, окрім навчальної, 
розвивальної, виховної, ще й мотиваційну 
та самоосвітню функції навчання. Важли-
вим є уміння методично грамотно викорис-
товувати логічно обґрунтовані змістові 
зв�язки: внутрішньопредметні між розділа-
ми й темами (смислові блоки) і окремими 
заняттями та, особливо, міжпредметні з 
метою дотримання дидактичного прин-
ципу цілісності знань і наступності в їх 
засвоєнні. 

Не менш важливим є уміння 
викладача використовувати проблемно-
пошукові методи навчання (евристичні 
та дослідницькі). Це дає змогу, насам-
перед, розвивати логічне мислення, 
самостійність у здобутті знань, творчий 
підхід до розв'язування питань тощо. 
Тому викладач має навчитися створю-
вати такі умови, які дали б змогу 
спрямовувати навчальний процес таким 
чином, щоб учень був безпосереднім 
його учасником [3, 89-94]. Цього можна 
навчитися, наприклад, через тренінгові 
заняття, які, наприклад, проводяться з 
молодими викладачами на математич-
ному факультеті ДонНУ (під керів-
ництвом голови методичної ради 
факультету доц. Лосєвої Н.М.). 

Варто також підкреслити необхід-
ність розвитку емпатійного розуміння 
викладача. Емпатія є обов�язковою 
умовою педагогічного спілкування в 
умовах будь-якої системи навчання. 
Необхідність її включення до переліку 
обов�язкових педагогічних дій в умовах 
особистісно-орієнтованого навчання 
пояснюється універсальною потребою 
людини у позитивній увазі: для будь-
якої людини є важливим, щоб її 
поважали і приймали інші. Наявність 
позитивної уваги з боку викладача є 
гарантією того, що студент завжди буде 
намагатися діяти так, щоб викладач 
схвалював його успіхи у навчанні. А 
безумовна позитивна увага розкриває 
природну тенденцію самоактуалізації, 
яка властива кожній людині [7]. 
Звичайно, це не виключає принципо-
вого вимогливого ставлення викладача 
до студента і важливим знаряддям 
вимогливості є оцінка і контроль знань. 

Варто розуміти, що навчально-
виховний процес, побудований на 
засадах емпатії, забезпечує гуманізацію 
педагогічного спілкування, стимулює 
співпрацю та співтворчість між викла-
дачем та студентом на умовах пере-
важання навчального діалогу, актуалі-
зує турботу про фізичне та емоційне 
благополуччя студентів, акцентує увагу 
на їх потребах, тобто враховує п�ять із 
восьми основних вимог побудови 
особистісно-орієнтованого навчання 
встановлених О. Я. Савченко [5]. І хоча 
емпатія є пасивним чинником навчаль-
но-виховного процесу, вона впливає на 
його результати. Застосування емпатії 
дозволяє викладачу встановити між ним 
і студентом такі умови педагогічного 
спілкування, які сприяють успішному 
здійсненню спільної навчальної діяль-
ності. Емпатійне розуміння, на якому 
будується у цьому випадку комуніка-
тивна стратегія, задовольняє потреби 
студента у безпеці і захисті, при належ-
ності і любові, формує позитивні 
об�єднувальні почуття між викладачем і 
студентом, актуалізує ті функції 
особистості, що дозволяють здійсню-
вати ефективне навчання. 

Отже, сучасні тенденції розвитку 
вищої освіти від викладача вимагають 
напруженої роботи щодо самовдоско-
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налення [4]. Необхідне формування 
генерації педагогічних працівників здат-
них здійснювати професійну діяльність 
на засадах гуманізму і демократії, 
реалізовувати освітню політику держа-
ви, спрямовувати її на розвиток і 
самореалізацію особистості. 

Підкреслимо, що не можна зводити 
всі реформи в освіті лише до Болонського 
процесу. Орієнтуючись на світові тендер-
ції, Україна повинна мати свою специ-
фічну систему освіти, що відповідає 
національним і ментальним потребам. 
Стратегія розвитку освіти в Україні має 
зробити її авторитетною і престижною, 
забезпечивши її визнання в світі. Заради 
досягнення цієї мети доцільно, на нашу 
думку, впроваджувати кредитно-модуль-
ну систему поетапно.  

На першому етапі необхідно: 
проаналізувати структуру дисциплін, 
виділити в них окремі модулі; частину 
часу, що виділяється на сесію, вклю-
чити до програми дисципліни години 
виключно на самостійну роботу студен-
тів та самостійну роботу під керів-
ництвом викладача, при плануванні 
навчального процесу передбачити 
години самостійної роботи під керів-
ництвом викладача для вхідного, про-
міжного та узагальнюючого (вихідного) 
контролю з модулів; розробити завдан-
ня для вхідного поточного, проміжного 
підсумкового контролю. 

На другому етапі найдосвідченішим 
викладачам шляхом зменшення навчаль-
ного навантаження створити умови для 
розробки і впровадження модулів і тільки 
мірою готовності модулів повномасштабно 
впроваджується кредитно-модульна система 
навчання. 

Саме такий підхід надасть можли-
вість університету без руйнування існу-
ючої організації навчального процесу та 
суттєвих перевантажень викладацького 

складу за порівняно невеликий час пе-
рейти на прогресивну кредитно-модуль-
ну технологію. 

Поки що перші спроби інтеграції в 
світову освітню спільноту приносять 
більше запитань, аніж відповідей. Проте 
саме від процесу реформування 
залежить ефективність функціонування 
вищого навчального закладу і форму-
вання його власного іміджу. 
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