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ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА ЯК УМОВА 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

В умовах модернізації української освіти одним із напрямків оптимізації 

навчального процесу вищих навчальних закладів є його спрямування на 

демократизацію взаємовідносин викладача та студента, що відображається у 

нових підходах до навчання: створенні сприятливої атмосфери співробітництва, 

зниженні монологічного викладу матеріалу та дублювання інформації, яка 

може бути отримана з доступних джерел та переходу до діалогічного 

спілкування з молоддю у ході навчального процесу, інтенсифікації 

впровадження в навчальний процес активних методів навчання, які дають 

можливості для розкриття творчої особистості, розвитку ініціативи, активізації 

пізнавально-навчальної діяльності студента [1]. 

Система вищої освіти спрямована на забезпечення високої якості освіти 

шляхом запровадження державних освітніх стандартів, розвитку інноваційної 

діяльності, розробки гнучкої системи управління освітою, створення 

соціокультурного простору, формування компетентності фахівців. Відтак, 

особливого значення набуває процес взаємодії викладача і студента, що 

передбачає такі науково-практичні напрями: навчально-методичну та науково-

дослідну роботу, наукове консультування, науково-методичне забезпечення 

навчального процесу, апробацію сучасних освітніх технологій, розробку й 

апробацію спільних проектів. 

Дослідження у сфері педагогічної психології переконують, що значна 

частина педагогічних труднощів обумовлена не стільки недоліками наукової чи 

методичної підготовки викладачів, скільки деформацією сфери професійно-

педагогічного спілкування та вибором викладачем певного стилю керівництва. 

Виділяють шість основних стилів керівництва викладача:  
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– автократичний (самовладний стиль керівництва), коли викладач 

здійснює одноосібне управління колективом студентів, не дозволяючи їм 

висловлювати свої погляди і критичні зауваження; педагог послідовно 

пред’являє до студентів вимоги та здійснює жорсткий контроль за їх 

виконанням; 

– авторитарний (владний) стиль керівництва допускає можливість для 

студентів брати участь в обговоренні питань навчального або колективного 

життя, але кінцеве рішення приймає сам викладач; 

– демократичний стиль передбачає увагу й врахування викладачем думок 

студентів, він прагне зрозуміти їх, переконати, а не наказувати, веде діалог; 

– стиль ігнорування характеризується тим, що викладач прагне якомога 

менше втручатися в життєдіяльність студентів, практично усувається від 

керівництва ними, обмежуючись формальним виконанням обов’язків передачі 

навчальної та адміністративної інформації; 

– конформний стиль проявляється у тому випадку, коли викладач 

усувається від керівництва групою студентів або потурає їх бажанням; 

– непослідовний стиль – викладач залежно від зовнішніх обставин і 

власного емоційного стану здійснює будь-який з названих стилів керівництва, 

що призводить до дезорганізації та ситуативності системи взаємин викладача зі 

студентами, до появи конфліктних ситуацій [2, с. 128]. 

Відомий психолог В.А. Кан-Калик виділяв такі стилі педагогічного 

спілкування: спілкування на основі високих професійних установок педагога, 

спілкування на основі дружнього ставлення, спілкування-дистанція, 

спілкування-залякування, спілкування-загравання. Найчастіше в педагогічній 

практиці спостерігається поєднання стилів у певній пропорції, коли домінує 

один з них [3]. 

Для ефективної взаємодії викладачів і студентів у педагогіці вищої школи 

пропонується використання технології фасилітації.  

Під педагогічною фасилітацією розуміють професійну організацію 

процесу групової роботи, за якої максимально задіяний потенціал усіх 
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учасників групи, що призводить до посилення продуктивності освіти (навчання, 

виховання) та розвитку суб'єктів професійно-педагогічного процесу [4]. Це 

простір, у якому актуалізується колективний інтелект, виявляються проривні 

рішення, розв'язуються проблеми, конфлікти. Фасилітаційний вплив ставить 

основним завданням актуалізувати потребу в розвитку, особистісному 

зростанні, механізм якого ґрунтується на діалогічній взаємодії та певних 

особистісних характеристиках фасилітатора. 

Педагогічна фасилітація – специфічний вид педагогічної діяльності 

викладача, що має за мету допомогти студенту в усвідомленні себе як 

самоцінності, підтримати його прагнення до саморозвитку, самореалізації, 

самовдосконалення, сприяти особистісному зростанню, розкриттю здібностей, 

пізнавальних можливостей молоді, актуалізувати ціннісне ставлення до людей, 

природи, національної культури на основі організації гуманістичного, 

діалогічного, суб'єкт-суб'єктивного спілкування, атмосфери безумовного 

прийняття, розуміння та довіри [5, с. 3]. 

На нашу думку, педагогічна фасилітація - це сучасний та якісно вищий 

рівень навчання молоді. Бо, як відомо, студенти засвоюють рівно стільки знань, 

наскільки вони були активні у навчальному процесі, і жоден емоційний та 

логічно побудований виклад матеріалу не дасть бажаного ефекту, якщо 

вихованці були пасивними слухачами.  

Педагогічне спілкування будується таким чином: викладач допомагає 

сформулювати цілі і завдання, що стоять перед групою студентів або перед 

кожним зокрема, а далі створює вільну та невимушену атмосферу, яка 

стимулюватиме до вирішення проблем. При цьому педагогу важливо:  

1) бути самим собою, відкрито виражати свої думки і почуття;  

2) демонструвати молоді повну довіру і впевненість у її можливостях та 

здібностях;  

3) виявляти емпатію, тобто розуміння почуттів і переживань кожного. 

Як зазначають науковці, професійна позиція кожного викладача 

змінюється у процесі взаємодії; крім викладача - фасилітатора виділяють ряд 
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інших позицій педагога, які полягають головним чином у супроводі та 

підтримці діяльності студента, як наприклад: викладач-консультант, викладач-

модератор, викладач-тьютор, викладач-тренер (coach), едвайзер, наставник 

тощо.  

За будь-якої моделі взаємин викладача і студента професійно важливими 

якостями педагогічного спілкування є: 

1) повага до студентів, наявність потреб та умінь спілкування, 

комунікативні якості; 

2) схильність до емоційної емпатії та розуміння; 

3) гнучкість, оперативно-творче мислення, що забезпечує вміння швидко 

та правильно орієнтуватися у змінних комунікаційних умовах, застосовувати 

мовленнєвий вплив  залежно від ситуації спілкування, індивідуальних 

особливостей студентів; 

4) вміння встановлювати та підтримувати зворотний зв'язок у 

спілкуванні; 

5) вміння керувати собою, своїми психічними станами, управляти 

настроєм. 

Отже, підвищення пізнавальної активності, співтворчість при 

фасилітивному спілкуванні головних суб'єктів навчального процесу - викладача 

і студентів  є ефективною умовою належної освітньої підготовки молоді. 

Педагоги та вихованці як суб'єкти взаємодії відчувають потребу у встановленні 

та розширенні зв'язків для визначення найбільш значущих сфер взаємодії, що 

передбачає взаємну зацікавленість у кінцевому результаті – формуванні 

висококваліфікованого фахівця. Якість навчання при цьому безпосередньо 

залежить від якості взаємин викладачів та студентів. 

 

Література 

1. Янова В. М. Педагогіка співробітництва: сутність, ключові ідеї, форми 
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4. Бобко Л.О. Психолого-педагогічні засади організації особистісно-

орієнтованого виховання студентів у вищих навчальних закладах фінансово-

економічного профілю. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : 

Педагогіка і психологія: Зб. статей. Ялта : РВВКДГІ, 2013. Вип. 4., Ч. 2. 256 с. 

5. Хілько С. Особливості формування фасилітаційної позиції майбутнього 
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Блащук-Дев’яткіна Н. З., к.е.н., доцент 

доцент кафедри фінансового менеджменту 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

РОЛЬ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У сучасних умовах інтенсивного соціально-економічного розвитку 

суспільства винятково важливого значення набуває підвищення освітнього 

рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх галузей діяльності, 

збагачення інтелектуального та творчого потенціалу. 

Тому особливого значення набуває система методичної роботи вищого 

навчального закладу, що дозволяє оперативно отримувати інформацію щодо 

нових досягнень педагогічної науки і практики, аналізувати зміни в якості 

знань, сформованості вмінь, навичок студентів, в рівні їх вихованості та 

розвитку та здійснювати цілеспрямовану роботу з викладачами щодо 

http://umo.edu.ua/images/content/
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подолання труднощів і проблем, які виникають у процесі їх професійної 

діяльності, підвищуючи їх професійно-педагогічну компетентність. 

Проблеми професійної підготовки педагогів вищої школи, теоретичні та 

методичні засади формування професіоналізму, професійної культури, 

професійної майстерності, професійної компетентності викладачів вищого 

навчального закладу привертали увагу В.І. Бондаря, Н.В. Гузій, О.А. 

Дубасенюк, І.А. Зязюна, О.А. Лавріненка, С.І. Сисоєвої. 

У науковій літературі зустрічаються різні тлумачення цієї категорії. Вони 

принципово не відрізняються, проте дослідники виділяють і підкреслюють різні 

аспекти цього поняття. Так, одні характеризують компетентність як готовність 

на професійному рівні виконувати свої посадові та фахові обов‘язки відповідно 

до сучасних теоретичних надбань і кращого досвіду, наближення до світових 

вимог і стандартів. Розглядають компетентність як поєднання 

науковотеоретичних знань з практичною діяльністю конкретної людини, яке 

дає змогу постійно забезпечувати високий кінцевий результат [1]. Інші 

вирізняють такі ознаки зазначеного поняття, як: наявність знань для успішної 

діяльності; розуміння цих знань для практики; набір операційних умінь, 

володіння алгоритмами вирішення задач; здатність творчо підходити до 

професійної діяльності [2]. 

Професійна компетентність обіймає блок знань, умінь і навичок двох 

типів. З одного боку, таких, що опікують розуміння конкретних професійних 

проблем та адекватність формулювання висновків, об‘єктивацію спеціальних 

термінів, виокремлення головної інформації, оцінку її значущості з позиції 

професійної діяльності; з іншого боку, – забезпечують подолання 

психологічного бар’єра під час спілкування за допомогою засобів мови та 

активізацію комунікативного потенціалу особистості на основі усвідомлення 

нею власної потреби в такому спілкуванні, а також здатність налагоджувати 

контакт, розпочинати, підтримувати й закінчувати комунікацію, емоційно 

відгукуватися на наміри партнера; знання структури й особливостей ведення 

діалогу, вміння моделювати його хід та передбачати варіанти реалізації 
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комунікативних намірів учасників мовленнєвої взаємодії, підтримки та 

стимулювання їхньої ініціативи й інтересу; передбачення можливих утруднень 

та способів їх подолання; вміння керувати собою, стримувати небажані емоції, 

передбачати наслідки своїх та чужих дій, адекватно їх оцінювати з метою 

послаблення негативних впливів та досягнення власних комунікативних 

намірів. 

Систему методичної роботи вищого навчального закладу можна уявити 

як складно організовану, багатофункціональну, відкриту освітню систему, яка 

забезпечує прогресивний розвиток, створює можливості індивідуального 

зростання кожного викладача. Система методичної роботи вищого навчального 

закладу має всі можливості для забезпечення зростання рівня 

професійнопедагогічної компетентності викладача з урахуванням набутого 

досвіду (вдосконалення професійних якостей, збагачення й оновлення наявної 

суми знань і вмінь) та особистісних змін (розвиток особистісних властивостей, 

вдоволення індивідуальних освітніх потреб, забезпечення повнішої 

самореалізації викладача у професійній діяльності). В основі функціонування 

системи методичної роботи вищого навчального закладу має знаходитися 

навчально-розвивальна діяльність, спрямована на досягнення окресленої мети. 

Невідривність від практичної діяльності дає змогу поєднувати набуті 

теоретичні знання з практикою; надавати оперативну індивідуальну методичну 

допомогу викладачеві; враховувати сильні і слабкі сторони у професійній 

діяльності педагога; створювати умови для обміну досвідом. 

Важливим є теоретичне та практичне оволодіння молодими викладачами 

вищого навчального закладу (ВНЗ) основами педагогічної культури, розвиток 

особистісних якостей, розуміння особливостей свого морального статусу, 

вагомості професійнопедагогічних знань і вмінь. Для молодих викладачів 

оцінкою розвитку професійно педагогічної компетентності викладачів ВНЗ 

може бути: знання: сутності, функцій, структури професійно-педагогічної 

компетентності викладача ВНЗ, особливостей розвитку; вміння: здійснювати 

порівняльний аналіз розвитку професійно-педагогічної компетентності 
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викладача ВНЗ у системі освіти України та зарубіжних країн; визначати рівні 

сформованості професійно-педагогічної компетентності колег і шляхи її 

психологопедагогічної корекції у професійній діяльності; постійно 

використовувати досягнення педагогічної науки та практики у своїй діяльності; 

працювати творчо, нетрадиційно, усувати формалізм і одноманітність у своїй 

роботі як викладача ВНЗ.  

Отже, система методичної роботи вищого навчального закладу має 

можливість забезпечувати підвищення професійно-педагогічної компетентності 

викладачів [3]. Організація навчання молодих викладачів вищих навчальних 

закладів є одним із шляхів для забезпечення якісного зростання професійно-

педагогічної компетентності відповідної категорії викладачів без відриву від 

основного виду діяльності. Необхідно постійно вдосконалювати систему 

заходів, які забезпечили б цілісний, неперервний, поетапний процес з 

урахуванням особистісних досягнень викладачів. 
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ст. викл. кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Сучасна система вищої освіти, що повною мірою відповідає вимогам 

часу, є одним з найголовніших чинників зростання якості людського капіталу, 

генератором нових ідей, запорукою динамічного розвитку економіки і 

суспільства в цілому. Для того, щоб українська вища освіта по-справжньому 

ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне її оновлення з 

урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти у широкому 

соціально-економічному контексті [1]. 

Варто зазначити, що досягнення нової якості освіти залежить від 

ефективної економіки освіти, ефективних нормативно-правових та 

організаційно-фінансових механізмів залучення та використання ресурсів, 

реального соціального статусу, професійного рівня педагогічних працівників, їх 

підтримки з боку держави; реорганізації системи управління освітою 

відповідно до завдань освітніх реформ [2, 3]. 

Особливе місце у вищій освіті займає cистема педагогічної освіти, яка 

забезпечує підготовку майбутніх учителів, педагогів на основі усвідомлення їх 

ролі в інноваційному оновленому суспільстві і з урахуванням необхідності 

перебудови системи їх професійної підготовки [4]. 

У процесі здійснення аналізу системи педагогічної освіти з’ясовано, що 

до найважливіших педагогічних категорій належать навчання (самоосвіта), 

виховання (самовиховання), розвиток, педагогічний процес, педагогічна 

діяльність, модель діяльності, модель фахівця, прогнозування, педагогічне 

корегування, цілі, зміст, методи, цінності та організаційні форми навчання, 

виховання й розвитку студентів [5]. 
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Педагогічні об'єкти, позначені цими категоріями, перебувають у 

постійному взаємозв'язку, створюючи цілісну структурну єдність – освітньо-

виховну систему. 

Що стосується педагогічної системи вищого навчального закладу, то її 

варто розглядати, спираючись на закон рівноваги, як універсальний закон 

природи, який виражає ступінь співвідношення протидіючих сил у цій системі, 

а також передбачає напрям і сутність розвитку системи в межах уже наявної 

відповідності. 

Педагогічна система вищого навчального закладу є сукупністю відносно 

самостійних елементів, функціонально пов'язаних між собою стратегічною 

метою – підготовкою студентів до професійної діяльності та суспільного життя. 

Окремі елементи педагогічної системи ВНЗ – ректорат, навчально-

методичний відділ (центр), кадри, відділ виховної роботи, науковий відділ, 

факультети, кафедри, окремі науково-педагогічні працівники, студенти, 

студентські групи і курси, різні служби, наукові гуртки, спецради, вчені ради та 

ін. [5]. 

Багатоаспектна трансформація педагогічної освіти, шляхами і способами 

якої є:  

 розроблення критеріїв якості педагогічної освіти;  

 запровадження інноваційних методів організації навчального процесу 

й використання інноваційних освітніх технологій; 

 розроблення варіативних, диверсифікованих за профілем освітньо-

професійних і освітніх програм відповідно до рівнів вищої педагогічної освіти 

(початкового (короткий цикл), першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) та освітньо-професійних (молодший бакалавр) та освітніх 

ступенів (бакалавр, магістр);  

 формування партнерської співпраці зі стратегічними партнерами 

(загальноосвітніми, вищими навчальними закладами, освітніми, науково-

дослідними установами, органами влади), забезпечує якісний розвиток вищої 
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освіти, в якій варто приділяти більше уваги володінням студентами та 

викладачами освітніми інноваційними технологіями [3, 4, 5]. 

Як зазначає, Г. Сотська, педагогічна освіта повинна перетворитися на 

систему, здатну до саморегуляції відповідно до викликів суспільного розвитку, 

на інноваційне середовище, у якому студенти отримують навички і вміння 

самостійно оволодівати знанням упродовж життя та застосовувати це знання у 

практичній діяльності [4]. 

Також науковцями наголошується на тому [4, 6-8], що педагогічна освіта 

має продукувати індивідів, здатних забезпечити прискорене економічне 

зростання і культурний розвиток країни, свідомих, суспільно активних 

громадян, конкурентоспроможних на європейському на європейському і 

світових ринках праці, а також важливо стимулювати самоосвітню роботу через 

діалог, який забезпечує прискорення процесу становлення професіонала, що у 

свою чергу веде за собою зміну моделі «викладач-студент» на модель «колега-

колега». 
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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ІДЕЇ ПЕДАГОГІКИ 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямків 

оптимізації навчального процесу у закладах вищої освіти є його спрямування на 

демократизацію взаємовідносин викладача та студента, що відображається в 

нових підходах до навчання: створенні сприятливої атмосфери співробітництва, 

зниженні монологічного викладу матеріалу та дублювання інформації, яка 

може бути отримана з доступних джерел і переходу до діалогізованого 

спілкування зі студентами в ході навчального процесу, інтенсифікації 

впровадження в навчальний процес активних методів навчання, які дають 

https://pidruchniki.com/13761025/pedagogika/osnovi_formuvannya_pedagogichnoyi_sistemi_vnz_standarti_harakteristiki_kategoriyi_prognozuvannya_modeli
https://pidruchniki.com/13761025/pedagogika/osnovi_formuvannya_pedagogichnoyi_sistemi_vnz_standarti_harakteristiki_kategoriyi_prognozuvannya_modeli
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можливості для розкриття творчої особистості, розвитку ініціативи, активізації 

пізнавально-навчальної діяльності студента. 

Педагогіка співпраці – напрям педагогічного мислення і практичної 

діяльності, спрямований на демократизацію і гуманізацію педагогічного 

процесу [1]. 

Основними ідеями педагогіки співробітництва є: 

 ідея зміни стосунків зі студентами; 

 ідея важкої мети полягає у тому, що перед усіма студентами 

ставиться якомога складніша мета, водночас викладач має вселити у студентів 

упевненість у тому, що мета буде досягнена. Студентів у цьому випадку 

поєднує не просто мета, а саме віра у можливість подолання труднощів. 

 ідея опори полягає у наданні студентам опорних сигналів (символів, 

схем, таблиць, слів тощо) для забезпечення кращого розуміння,  

структурування, опрацювання матеріалу, а також для побудови відповіді; 

 ідея навчання без примусу передбачає виключення всіх засобів 

примусу з арсеналу педагогічних засобів, зокрема, оцінки; 

 ідея вільного вибору полягає у наданні студенту свободи вибору у 

процесі навчання; 

 ідея випередження дозволяє включати у програму більш складний 

матеріал, об’єднувати його в блоки, починати заздалегідь вивчати складні теми, 

закладати перспективу вивчення наступної теми;  

 ідея великих блоків заснована на тому, що у великому блоці 

матеріалу (об’єднаннятем у модулі) легше встановити логічні зв’язки, 

виокремити головну думку, поставити та розв’язати проблему; 

 ідея відповідної форми полягає у тому, що навчальне заняття за 

своєю формою має відповідати дисципліні, що вивчається; 

 ідея самоаналізу насправді реалізує ідею колективного аналізу та 

оцінювання діяльності кожного студента; 

 ідея особистісного підходу до студента замість індивідуального 

підсумовує всі вищеперелічені методики.  



 20 

 ідея співробітництва викладачів передбачає не примушування, а 

взаємодію викладачів з метою впровадження ідей нової педагогіки. 

Робота з використанням цих ідей дає вражаючий результат – в 

навчальному закладі створюється сприятливий психологічний клімат процесу 

навчання, формується високий рівень внутрішньої мотивації студентів до 

навчання, сам процес навчання оптимізується, і, як наслідок усього, з'являється 

висока якість знань усіх студентів. 

Характеризуючи педагогічні технології, варто зазначити, що педагогіка 

співробітництва: 

 за рівнем застосування: загальнопедагогічна; 

 за філософською основою: гуманістична; 

 за орієнтацією на особистісні структури: усебічно гармонійна; 

 за змістом: навчаюча+виховна, гуманістична, загальноосвітня, 

прониклива; 

 за типом управління: система малих груп; 

 за організаційними формами: академічна+клубна, 

індивідуальна+групова, диференційована; 

 за підходом до дитини: гуманно-особистісна, суб'єкт-суб'єктна; 

 за переважаючим методом: проблемно-пошукова, творча, 

діалогічна, ігрова; 

 за категорією тих, кого навчають: масова (всі категорії). 

У скандинавських країнах педагогіку співробітництва називають 

педагогікою діалогу, що виокремлює вчителя як провідну фігуру успішної 

педагогічної взаємодії й покладає на нього відповідальність оперативно 

враховувати особистісні якості вихованців, які постійно змінюються під 

впливом зовнішніх обставин та індивідуального зростання [2]. 

В педагогіці співробітництва використовуються найрізноманітніші форми 

навчання: колективно-групова робота, колективна творча робота, робота в 

мікрогрупах, робота в змінних групах, ігрова діяльність. 
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Помилково було зводити співробітництво до виключно групової роботи. 

Воно може бути присутнім і в колективній спільній діяльності (під час 

полілогу, мозкової атаки, колективного складання інтелектуальної карти 

(опорної схеми) тощо). І навпаки: групова робота не обов’язково є ознакою 

співробітництва.  

Основним методом співробітництва є навчальний діалог. Без 

діалогічності не вийде взаємодії, оскільки будь-яка спільна діяльність потребує 

уміння домовитися, вступити у діалог. Саме наявність та якість діалогу свідчать 

про ступінь реалізації суб’єкт-суб’єктного підходу. 

Існує багато факторів, що впливають на вибір методів навчання. 

Основними з них є мета та рівень навчання, якого треба досягти, рівень 

мотивації, реалізація принципів навчання, рівень підготовленості студентів, 

їхня працездатність і вік, кількість і складність навчального матеріалу. 

Основними методами, що задовольняють вимоги технології 

спіробітництва, є бесіди, обговорення, дискусія, пізнавальна гра, методи 

програмованого навчання, практичний метод, навчальний контроль [3]. 

Завдання оптимізації методів формулюється однозначно: у наявних умовах з 

багатьох методів необхідно виділяти ті, що забезпечують необхідну 

продуктивність навчання за заданими критеріями. Вирішення цього завдання 

наштовхується на великі труднощі і пов’язане з витратами часу. 

Очікуваним результатом у педагогіці співробітництва є те, що студенти 

вміють і люблять думати; процедура думання – цінність для них; усі мають 

дидактичні здібності: кожний може пояснити матеріал іншому; усі мають 

організаторські й комунікативні здібності; усі певною мірою орієнтовані на 

людей; усі здатні до творчості; усі мають почуття соціальної відповідальності. 

Відчутні результати на шляху практичної перебудови навчального 

заняття досягаються за умови впровадження комплексу заходів. Відокремлені, 

вирвані із системи методи, прийоми дають незначний ефект. Отже, йдеться про 

систему навчально-виховної роботи, яку кожен педагог вибудовує відповідно 

до своїх можливостей, творчого кредо, запитів студентів. Неодмінна вимога – 



 22 

високий кінцевий результат. У цьому й полягає головний сенс педагогіки 

співробітництва, яка відбиває науково-методичну концепцію творчого пошуку, 

націлює педагогів на використання досконалих методів і прийомів співпраці. 

Звичайно, щоб викладач мав змогу вільно творити свою систему на засадах 

оновленої педагогіки, його треба звільнити від виснажливої "методичної опіки" 

і некваліфікованого контролю [3]. 

Співробітництво є не засобом, а метою. Це і є найбільш суттєвою 

відмінністю традиційної групової роботи від співробітництва. 

Виникає і певний парадокс, замкнене коло: у результаті співробітництва 

формуються якості, необхідні для співробітництва. Але формувати ці якості 

іншими засобами не треба, просто є різні рівні співробітництва та етапи 

залучення до спільної діяльності.  
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

Змінився час, змінюються і вимоги до людини, її освіченості. Даючи 

базові знання студентам в університеті, потрібно навчити їх вчитися упродовж 

життя, використовувати здобуті знання у практичному житті.  
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Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, 

здатної самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, 

нестандартні рішення. Тому орієнтиром змісту освіти є розвиток особистості.  

В умовах сьогодення у педагогічній науці яскраво заявляє про себе 

особистісно орієнтований підхід, який забезпечує створення нових механізмів 

навчання і виховання та ґрунтується на принципах глибокої поваги до 

особистості, самостійності особи, врахування індивідуальності.  

Особистісно орієнтоване педагогічне співробітництво має суттєво 

гуманізувати навчально-виховний процес, наповнити його високими морально-

духовними переживаннями, утвердити принципи справедливості і поваги, 

максимально розкрити потенційні можливості студента, стимулювати його до 

особистісно розвивальної творчості.  

Особистісно орієнтоване навчання – це утвердження людини як найвищої 

цінності, навколо якої ґрунтуються всі інші суспільні пріоритети. Сучасні 

вимоги до формування цієї освітньої технології визначалися у дослідженнях 

І.Д. Беха, О.Я. Савченко,  В.О. Сухомлинського, Я.Ф. Чепіги та ін.  

Центром особистісно орієнтованого педагогічного співробітництва є 

особистість студента, його самобутність, самоцінність. Це визнання студента 

головною фігурою всього освітнього процесу.  

Визначаючи мету і завдання особистісно орієнтованого педагогічного 

співробітництва, зазначимо, що це процес психолого-педагогічної допомоги 

студенту в становленні його «суб’єктивності, культурної ідентифікації, 

соціалізації, життєвому самовизначенню».  

В умовах навчання відбувається становлення та розвиток таких важливих 

якостей особистості, як рефлективність, спонтанність, критичність мислення, 

вміння працювати з інформацією, спілкуватися та нести відповідальність за 

наслідки власних дій.  

Орієнтація навчання на особистість передбачає створення оптимальних 

умов використання різних джерел наукової інформації для кожного студента в 

процесі опанування знань.  
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Працюючи над розробкою моделей занять, педагогам доцільно прагнути 

побудувати їх на оптимальному поєднанні традиційних, перевірених часом 

принципів дидактики, таких як науковість, відповідність віковим особливостям 

з інноваційними підходами особистісно орієнтованого навчання. Ознаками цієї 

технології, на думку автора, є: усвідомлення студентом мети заняття як 

важливої особисто для нього; засвоєння знань відбувається переважно в процесі 

активної діяльності студентів; студент – особистість з власним досвідом, тому 

результативність навчання у значній мірі залежить від уміння використовувати 

індивідуальний досвід, задовольнити потреби кожного студента; під час 

застосування активних методів навчання важливою є стадія евокації, тобто 

актуалізації знань окремого студента, групи, потоку в цілому; сучасне заняття – 

це продуктивне заняття, на якому студент відтворює набуті знання при 

опануванні нового змісту; ефективне навчання не може бути нудним; на 

заняттях студенти вчаться вчитися, бо неможливо всього навчити, але можна 

навчитися вчитися, саме тому прогресивним методом є диференціація з 

індивідуальними програмами діяльності студентів; важливою ознакою є 

надання студентам свободи вибору варіантів завдань, способів їх виконання, 

форм звіту за результати роботи; студенти пам’ятають, що право вибору завжди 

має врівноважуватися усвідомленою відповідальністю за свій вибір; на заняттях 

оцінюють механізм творчості студентів, завдяки якому досягається результат; 

найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси самих студентів.  

Позитивне налаштування на заняття значною мірою залежить від 

спланованої мети: «Що, навіщо, як ми будемо вивчати? Де можна використати 

ці знання?» Спостереження вказують на те, що найбільший інтерес викликає 

пов’язування матеріалу з очевидними явищами або з таємницями буття.  

Застосування активних методів потребує створення атмосфери 

відповідальної та відвертої взаємодії, використання засобів комунікації, 

інтерактивних вправ «Обери позицію», «Карусель», «Репортер», «Мікрофон» 

тощо. Особливого значення набуває при цьому позитивний зворотний зв’язок, 

оцінка зусиль, створення ситуації успіху.  
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Раціональний вибір методів навчання та їх застосування обумовлений 

конкретною метою. Використання проблемного методу навчання значною 

мірою сприяє розвитку мислення. Для активізації процесу застосовують такі 

методи: метод вживання в образ (зокрема, вживаючись в образ керівника 

підприємства чи державного діяча, студенти намагаються відповісти на 

питання «Як я можу покращити фінансове становище країни, регіону?», «Що я 

хочу сказати людям?»); метод змістового бачення (спроба виявити причини та 

походження явищ); метод евристичних запитань, який дозволяє визначити суть 

окремих аспектів навчальної проблеми (найчастіше запитання починаються 

словами: де, коли, як, навіщо); метод символічного бачення, який визначає 

зв’язок між явищем та його символом; метод порівняння, що дає змогу 

аналізувати, структурувати матеріал, визначати спільні риси та відмінності; 

метод конструювання понять, правил та гіпотез, який знайомить з технологією 

дослідницької діяльності.  

Розв’язання різноманітних проблем може відбуватись у формі гри, 

дискусії, дебатів тощо.  

Особливе місце в сучасному навчанні має робота в парах або малих 

групах. У такій діяльності засвоюється досвід співробітництва, спілкування, 

відповідальності. До речі, дуже важливо, щоб склад груп був динамічним, увесь 

час змінювався, що позитивно впливає на взаємини та мікроклімат. Групова 

робота може бути побудована за принципами парного навчання, взаємного 

консультування, роботи над проблемним питанням, розподілу ролей тощо.  

Зазначимо, що застосування сучасних технологій та методів роботи 

сприяє активізації навчального процесу, а мислення студентів набуває 

креативності та самостійності.  

Отже, призначення особистісно орієнтованих технологій педагогічного 

співробітництва полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні 

якості студента, його здоров’я та індивідуальні здібності, допомагати в 

становленні його суб’єктивності, соціальності, а також креативної 

самореалізації особистості. 
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ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДИНАМІЧНИХ 

УМОВАХ 

Реформування освітнього процесу в умовах динамічної трансформації 

соціального та економічного середовища має враховувати не тільки досягнення 

педагогічної думки, а й вимоги соціального замовлення, зростаючий рівень 

професіоналізму в різних сферах життєдіяльності. 

Технології в освіті повинні відповідати вимогам гнучкості та 

адаптивності, бути спрямованими в рівній мірі на змістовну частину навчання і 

розвиток особистості як майбутнього професіонала, акцентувати педагогічні 

зусилля на формування творчого, креативного мислення, здібностей до аналізу 

процесів і явищ, що мають місце в навколишньому середовищі, критичного 

раціоналізму як переважаючого методу аналізу. 

Хотілося б докладніше зупинитися на технологіях, суть яких полягає у 

формуванні еталонних цілей і результатів, що відповідають вимогам 

конкретності, реальності і досяжності. Якщо подивитися на освітні стандарти і 

їхні вимоги, то можна на різних прикладах спостерігати моделі випускника, а 

також базові компетенції і характеристики, яким необхідно відповідати після 

закінчення закладу освіти на різних ланках освітньої системи. Але сьогодні це 

не може бути визначальним орієнтиром, оскільки прискорення інформаційного 

обміну і наукового потенціалу істотно підвищують вимоги до навичок і 

особистості майбутнього професіонала. 

Можна умовно згрупувати значущі орієнтири для планування освітнього 

процесу на наступні групи: 

Вимоги освітніх стандартів. Стандарти освіти регламентують основні 

вимоги до освітньо-виховного процесу, професійних компетенцій, структури та 
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змісту базових дисциплін в залежності від програми, рівня та інших значущих 

чинників, що визначають вибір технологій і методів навчання. 

Вимоги соціального замовлення. Обумовлені потребами суспільства, 

ключових стейкхолдерів (зацікавлених сторін) в якісному навчанні, включаючи 

випускників ЗВО, яким необхідне професійне визначення, вибір тієї сфери 

діяльності, в якій отримані знання і особливості особистості можуть 

максимально реалізуватися. 

Вимоги роботодавців. Дана група стейкхолдерів окремо виділена з 

кількох причин. Перша полягає в невідповідності рівня отриманих знань, 

навичок і компетенцій в навчальному закладі вимогам професійної діяльності. 

Можна спостерігати ситуацію повного перенавчання «на виробництві», в 

зв'язку з чим закономірно виникає питання про його якість. Інший аспект 

проблеми полягає в тому, що багато професій вимагають активної особистісної 

позиції, інноваційного мислення, причому таких сфер стає все більше. Не менш 

значущим з точки зору роботодавця є безперервний процес самоосвіти, тобто 

професіонал повинен постійно вдосконалювати базові компетенції, здобувати 

нові, постійно адаптувати їх до мінливих умов праці. До цієї групи вимог 

можна також додати галузеві, обумовлені специфічними особливостями і 

характером виконуваної роботи, вимоги до наявності певних рис характеру, 

якостей особистості. 

Вимоги інформаційного середовища. Цифрові технології активно 

проникають в усі сфери життєдіяльності людини, не виключенням є освітня та 

трудова діяльність [1]. Впровадження нових форм організації праці, роботи з 

інформацією, зростанням її кількості  сприяє підвищенню вимог до особистості 

професіонала. Сутність цих вимог можна сформулювати в декількох 

напрямках: здатність застосовувати нові технології в обраній сфері професійної 

діяльності; здатність їх модифікації для підвищення результатів своєї праці і 

підприємства; здатність проектування нових засобів і технологій праці, 

надають позитивний виробничий та управлінський ефекти. 
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Безумовно, кожна розглянута група є значущою з точки зору формування 

і застосування технологій навчання. 

Розглянемо підхід застосування нових освітніх технології до навчання 

фінансово-економічних дисциплін. Окремі елементи вже частково 

впроваджуються у вищій школі: кейси, проблемне навчання, проектний метод. 

Позитивним фактом є їх адаптація на етапі шкільного навчання. 

Процес реалізації будь-яких освітніх технології має кілька етапів. 

Визначення цілей. Випускник ЗВО за спеціальнітю «Фінанси, банківська 

справа та страхування»: 

- наявністю базових компетенцій, які характеризують науково-

теоретичний і практичний рівень освоєння курсу дисциплін, практик, випускної 

кваліфікаційної роботи; 

- висока можливість працевлаштування, в результаті наявності знань в 

області сучасних технологій управління фінансами, аналіз і прогнозування 

розвитку економічних суб'єктів; розробкою стратегій і планів дій для 

підвищення ефективності фінансового управління; можливістю реалізації 

отриманих знань для професійних цілей і особистісного зростання, їх 

актуалізації у власному житті; 

- виконання трудових обов'язків на високому рівні: оцінка стану 

управління фінансами на підприємствах, установах, закладів публічних 

фінансів, оптимізація технологій формування та реалізації фінансових планів; 

виявлення неефективних напрямків діяльності, пов'язаних з фінансуванням 

виробничого процесу; розробка фінансової стратегії, якісно впливає на 

результати економічного суб'єкта; знання галузевих особливостей виробництва, 

витрат, специфіки фінансових планів і основних факторів, що впливають на їх 

реалізацію, а також ; 

- володіння інноваційними та цифровими технологіями; професійне 

зростання і підвищення продуктивності своєї праці на їх основі; здатність до 

висування ідей та пропозицій щодо поліпшення якості та умов праці, її 

ефективності на основі інноваційних та цифрових технологій; здатність 
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моделювання напрямків застосування технологій у своїй професії, виходячи з 

актуальних і дуже мінливих тенденцій (професійна стратегія); 

- розвинені особисті якості, необхідні для даного виду професійної 

діяльності: критичне мислення, здатність до рефлексії, гнучкість і адаптивність 

мислення, здатність працювати з новим обладнанням і технологіями, 

програмним забезпеченням; розвинене уявлення про роль і ефективність 

фінансових ресурсів, економічної доцільності як основного критерію реалізації 

прийнятих рішень у професійній діяльності. 

Аналіз передумов формування необхідних компетенцій і критеріїв. 

Необхідне відстеження вимог суб'єктів освітнього процесу та професійного 

середовища, що можливо тільки при побудові стратегічних партнерських 

відносин, обмін думками на спеціально організованих науково-практичних 

конференціях, круглих столах за участю представників галузі, введення їх в 

викладацький склад ЗВО. Зворотний зв'язок, отриманий в ході цього процесу, 

слід використовувати для підвищення якості наступних ініціатив. 

Принципова відмінність полягає в зворотному процесі моделювання: 

формулювання цілей – «моделі» випускника, яка буде затребувана, потім аналіз 

існуючих умов і передумов для формування необхідних змін за трьома 

напрямками - роботодавець, наука, ЗВО. А вже опісля - формування механізму 

реалізації. 

Така система заходів вимагає участі представників ЗВО бізнесу та органів 

влади, розробки спільних програм з розвитку професійних кадрів. Звичайно, це 

не простий процес, але результати такої співпраці будуть очевидними вже в 

перших випусках студентів, що завершили навчання за такими програмами. 
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АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА З ФАХІВЦЯМИ-ПРАКТИКАМИ 

ПРИ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 

Україна обрала практику застосування нових підходів у методології й 

організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності, яка, безперечно, 

сприятиме співпраці з ЄС та зростанню потоків іноземних інвестицій. 

Професія «бухгалтер», яка набуває все більшої ваги у нашому суспільстві, 

вимагає знань низки економічних, фінансових та облікових дисциплін. Для 

успішного їх вивчення першочергове значення має засвоєння теоретичних 

основ ведення бухгалтерського обліку. 

Проблема якості вищої освіти вважається однією з найважливіших. 

Шляхами її вирішення є суттєве підвищення якості викладання, 

інформаційного забезпечення суб’єктів навчальної діяльності, впровадження 

європейських освітніх стандартів та співробітництво з практиками. Якість 

освіти охоплює всі аспекти діяльності вищого навчального закладу: навчальні 

програми, наукову діяльність, професорсько-викладацький склад, студентів, 

матеріально-технічну базу та ін. Якість вітчизняної вищої освіти має 

відповідати міжнародним стандартам, забезпечуватися вищим навчальним 

закладом і гарантуватися державою [1, с. 36]. 

На сьогоднішній день існує низка слабких місць в професійній освіті 

бухгалтерів на міжнародному рівні, а саме: потребує удосконалення якість 

академічної освіти; існує розрив між теоретичною підготовкою в вишах і 

вимогами реального підприємства щодо кваліфікації бухгалтера; в жодному 

вищі професійна етика не викладається як окремий предмет. 



 31 

Кваліфікований бухгалтер – це людина, яка не лише працює із цифрами, 

документами і забезпечує ведення обліку, а й мислить масштабно, бачить і 

оцінює всі бізнес-процеси підприємства (компанії), може фахово 

співпрацювати з іншими учасниками команди. Для цього важливо вміти 

приймати правильні рішення і не боятися брати на себе відповідальність за їх 

виконання.  

Володіння цифровими технологіями – неодмінна умова для успішного 

розвитку фінансового та управлінського обліку. 

В умовах динамічної економіки та постійних нововведень у законодавстві 

підприємства все частіше потребують фахівців, які оперативно та легко 

зможуть упровадити зміни і реформи в облікову політику компанії. 

Сьогодні для бухгалтерів важливо не тільки завжди бути готовими до 

радикальних змін зовнішнього середовища, але й уміти жити в перехідному 

періоді, налаштовуватися на постійні вдосконалення і спокійно реагувати на 

нестабільність. Сучасні зміни породжують нові вимоги до бухгалтерів, але при 

цьому дають їм і нові можливості для розвитку. 

За умов подальших ринкових перетворень економіки України, інтеграції 

нашої держави до світової спільноти зростає роль бухгалтерського обліку як 

основного джерела інформації про виробничу та фінансово-господарську 

діяльність підприємств усіх форм власності: про наявність і використання 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, власний капітал, зобов'язання, 

фінансові результати. В сучасний період в Україні існує потреба у новому 

якісному зростанні професіоналізму економічних кадрів, які б володіли 

філософією ринкового менеджменту, мали необхідні вміння для фахового 

оцінювання інформаційних потоків про стан та динаміку розвитку економічних 

систем, були б здатними забезпечувати ефективність підприємництва у діючо-

му правовому полі.  

Бухгалтерський облік – одна із профілюючих дисциплін у системі 

підготовки студентів зі спеціальності «Облік і оподаткування». Професійна 

підготовка фахівців у сфері обліку і оподаткування на теперешній час є 
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важливим завданням закладів вищої освіти і повинна відповідати вимогам 

сьогодення.  

Зараз відбувається реформування як системи освіти, так і системи 

бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу, які мають поповнити професійно 

мотивовані фахівці. Для роботи у системі бухгалтерського обліку і аудиту, 

аналізу сьогодні вже недостатньо знати чинне законодавство. Це пояснюється 

тим, що процес їх реформування вимагає практичних знань, умінь та 

відповідних компетентностей з навчальних дисциплін: Бухгалтерський облік, 

Фінансовий облік, Управлінський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, 

Облік в банках, Аудит, Міжнародні стандарти аудиту, Аналіз господарської 

діяльності. Студенти мають ефективно виконувати завдання відповідного рівня 

професійної діяльності, орієнтовані на вирішення складних ситуацій, прийняття 

управлінських рішень для задоволення потреб держави, суспільства, бізнесу на 

міжнародному, національному, регіональному рівнях на принципах гуманності 

та захисту суспільних інтересів. 

Кафедра обліку, аналізу і контролю факультету управління фінансами та 

бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка проводить 

регулярні зустрічі з фахівцями-практиками. 

Учасниками цих заходів є представники державних контролюючих 

органів, Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 

МВС України, аудиторських фірм і головні бухгалтери. 

В ході проведення цих зустрічей студенти знайомляться із сучасним 

станом та особливостями ведення обліку, проведення контролю та здійснення 

аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання різних 

форм власності в Україні, а також розробляються рекомендації з удосконалення 

національної обліково-аналітичної системи і системи контролю в умовах 

євроінтеграції та застосування міжнародних стандартів; 

Бухгалтерський облік має всі передумови, щоб держава використовувала 

його як організаційно-економічну систему регулювання (а не управління) 

економікою. Для цього потрібно забезпечити виконання основного 
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призначення бухгалтерського обліку – надання достовірної інформації 

користувачам, що в свою чергу забезпечить порівнянність інформації, яка 

міститься у фінансовій звітності. Цього можна досягти шляхом чіткої та 

недвозначної правової регламентації методів і окремих процедур 

бухгалтерського обліку. 

Враховуючи сучасні тенденції у реформуванні систем обліку і аудиту, їх 

гармонізації з європейськими вимогами необхідним є практичне спрямування 

викладання фахових дисциплін та інтегрованого застосування отриманих 

студентами компетенцій у майбутній професійній діяльності. 

 

Література 

1. Гончаров С. М. Забезпечення європейської якості вищої освіти в 

умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / С. М. Г 

ончаров // Нова педагогічна думка: науково - методичний журнал. – Рівне, 2007. 

– С. 36-47. 

 

 

Долбнєва Д. В., к.е.н., доцент  

доцент кафедри обліку, аналізу і контролю 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В 

УМОВАХ КОРОНАВІРУСУ 

В умовах Всесвітньої пандемії коронавірусу COVID-19 і поширенням 

інфекції територією України вкрай важливим є забезпечення якісного 

навчального процесу. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 

211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19» і Наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-

19» від 16 березня 2020 року № 406 організація навчального процесу у 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19
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Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувається у 

дистанційному режимі.  

Зокрема, для забезпечення якісного та безперебійного навчального 

процесу у період карантину проведення лекційних і практичних занять 

викладачами Університету, у тому числі і кафедри обліку, аналізу і контролю, 

здійснюється у дистанційному режимі з використанням динамічного 

навчального середовища – системи Moodle, платформи для проведення онлайн-

занять – Zoom, електронних скриньок як корпоративної пошти (lnu.edu.ua), так і 

особистих, Viber та Messenger. 

Завдяки цим засобам дистанційної комунікації викладачів і студентів 

здійснюється обмін інформацією, презентується лекційний матеріал, 

відбувається оцінювання знань студентів та виконаних практичних завдань. 

Проте варто зазначити, що не усі викладачі і студенти Університету 

готові перейти повністю на сучасні спеціалізовані програми, за допомогою яких 

можна легко забезпечити навчальний процес у дистанційному режимі.  

Розглянемо функціональні можливості окремих з них. 

Zoom найбільш популярний сучасний сервіс для проведення онлайн-

конференцій та відеозв’язку,який забезпечує аудіовізуальне спілкування 

великої кількості осіб одночасно. За його допомогою можна організовувати 

конференції та веб-семінари для різної кількості користувачів і спікерів 

(залежить від тарифного плану), а також: 

- організовувати спільні чати для переписки і обміну матеріалами - як 

загальні, так і приватні; 

- проводити онлайн-конференції з відео високої якості і запрошувати 

до 100 учасників (у безкоштовній версії, платна дозволяє збільшувати 

кількість учасників і спікерів); 

- записувати як свої звернення, так і спільні розмови; 

- під час конференцій та семінарів можна демонструвати матеріали 

на робочому столі свого ПК, смартфона чи планшета; 
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- можна проводити необмежену кількість конференцій, та в 

безкоштовній версії кожна з них може тривати не довше 40 хвилин; 

- конференції можна планувати і заздалегідь запрошувати учасників. 

Сервіс однаково добре працює як на ПК, так і на смартфоні чи планшеті. 

Потрібно завантажити програму на комп’ютер чи додаток на гаджет. 

Micrоsoft Teams – це цифровий центр, додаток Office 365, в якому зібрані 

розмови, контент, завдання та програми, щоб вчителі могли створювати чудові 

умови навчання. Цей додаток для здійснення дистанційного навчання можна 

використовувати на комп’ютері чи в Інтернеті, на пристрої iOS, Android, 

планшеті чи ноутбуці. Microsoft Teams дозволяє учасникам робочої групи: 

1) організовувати онлайн-зустрічі; 

2) проводити аудіо- та відеоконференції; 

3) публікувати в рамках робочого простору команди новини та загальні 

документи; 

4) вести планування спільної діяльності учасників команди; 

5) підключати додаткові онлайн-сервіси Microsoft. 

В цілому Microsoft Teams – це простір для колективної роботи, засноване 

на 4-х ключових ідеях: чат, центр взаємодії, можливості індивідуальних 

налаштувань і надійний захист. 

BigBlueButton – відкрите програмне забезпечення, яке засноване на 

використанні технології Flash і не вимагає жодного додаткового клієнтського 

програмного забезпечення, окрім Веб-переглядача. За його допомогою 

користувачі можуть також демонструвати онлайн-презентації у багатьох 

поширених форматах (наприклад, презентації OpenOffice/LibreOffice, PDF, 

OpenDocument тощо) і передавати на загальний екран системи вигляд робочого 

столу свого персонального комп’ютера.  

Moodle – це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище, яке містить широкий набір інструментів для організації 

електронного навчання. Його також називають системою управління навчанням 

(LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним 
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середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає 

викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для 

комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.  

Ця платформа містить велику кількість різноманітних навчальних 

елементів (так званих «модулів»), які забезпечують діалог та співпрацю між 

викладачем та студентами. За допомогою платформи викладач може обирати 

будь-який з модулів, розміщувати його на сайті, редагувати, оновлювати, 

використовувати для інформування, навчання та оцінювання студентів. 

Платформа дозволяє використовувати в межах навчальної дисципліни форуми, 

слідкувати за активністю студентів, містить зручний для користування 

електронний журнал оцінок. 

На даний момент Moodle вже має 129 мільйонів користувачів в усьому 

світі й продовжує розвиватися темпами, значно швидшими, ніж її конкуренти.  

Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс, створений Google для 

навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації 

завдань безпаперовим шляхом. Основна мета сервісу – прискорити процес 

поширення файлів між викладачами і студентами. 

Учні (студенти) можуть бути запрошені до класу через приватний код чи 

через запрошення вчителем (викладачем) електронною поштою. Мобільні 

додатки, доступні на iOS і Android, дозволяють користувачам робити фото і 

прикріпляти їх до завдань, ділитися файлами з інших додатків та мати оффлайн 

доступ до інформації.  

Замість обміну документами між учнем (студентом) і вчителем 

(викладачем) безпосередньо, файли розміщуються на Google диску учня 

(студента), а потім передаються для оцінки. Учні також можуть приєднати 

додаткові документи із свого Google диску до завдання. Вчитель (викладач) 

може відстежувати прогрес кожного студента, а після оцінки його роботи, 

викладач може повернути її разом з коментарями. 
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У Google Classroom вчитель (викладач) може створювати окремі курси 

(наприклад, для кожної паралелі класів), учні (студенти) приєднуються до свого 

курсу по коду, наданому вчителем, чи по персональному запрошенню.  

Попри значну кількість сервісів і онлайн-ресурсів для дистанцічйого 

навчання в Україні відсутня науково обґрунтована та чітко сформульована 

стратегія дистанційної освіти. Невисокий рівень комп’ютеризації суспільства і 

системи освіти зокрема, низьке освоєння навчальними закладами сітьових 

інформаційних технологій, несформованість національного освітнього 

простору в Web-середовищі та ін. не дають змоги у даний час реалізувати 

значні потенційні можливості дистанційного навчання.  

За цих умов необхідно активно працювати над розвитком та 

удосконалення ІТ-компетентностей викладчів і студентів закладів вищої освіти 

України шляхом проведення безкоштовних онлайн-консультацій, тренінгів, 

електронних ресурсів тощо. В той же час важливо зібрати в одному місці 

(наприклад, анонсована у 2018 р. Національна електронна платформа освіти) 

інструменти, методики і кращі ідеї, які будуть аналізуватися викладачам для 

подальшої їх роботи на відповідних онлайн-платформах.  

 

 

Дубик В. Я., к.е.н., доцент  

доцент кафедри фінансового менеджменту 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ 

ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА 

Дослідження в області педагогічної психології показують, що значна 

частина педагогічних труднощів обумовлена не стільки недоліками наукової і 

методологічної підготовки викладачів, скільки деформацією сфери професійно-

педагогічного спілкування.  

https://dt.ua/EDUCATION/hto-vkrav-maybutnye-341432_.html
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Педагогічне спілкування – специфічна форма спілкування, що має свої 

особливості і що в той же час підлягає загальним психологічним 

закономірностям, властивим спілкуванню як формі взаємодії з іншими людьми, 

що включає комунікативний, інтерактивний і перцептивний компоненти.  

Педагогічне спілкування – сукупність засобів і методів, що забезпечують 

реалізацію цілей і завдань виховання і навчання і що визначають характер 

взаємодії педагога і тих хто навчаються.  

Основні форми педагогічної діяльності перебувають в умовах 

спілкування. Зміст спілкування передбачає обмін інформацією, але цим 

спілкування не вичерпується.  

Спілкування виступає в трьох аспектах: 

 як засіб вирішення учбових завдань; 

 як система соціально-психологічного забезпечення виховного процесу; 

 як спосіб організації взаємин викладачів і студентів, в якому 

поєднуються навчання і виховання; 

 як процес виховання особистості і творчої індивідуальності. 

Викладач ЗВО виступає як ініціатор і керівник процесу спілкування, 

основою якого є система, прийоми і навики взаємодії педагога і студентського 

колективу, вмістом якого є обмін інформацією, учбово-виховна дія, організація 

взаємин і трансляція особи педагога тим хто навчається.  

Дослідження проблем комунікації в учбовому процесі дають можливість 

виділити наступну структуру педагогічного спілкування, органічно пов'язану з 

творчою роботою викладача.  

Етапи педагогічного спілкування: 

1. Прогностичний етап: в процесі моделювання педагогом спілкування з 

групою, потоком в процесі підготовки до педагогічної діяльності здійснюється 

планування комунікативної структури майбутньої діяльності відповідно: 

 педагогічним цілям і завданням; 

 загальній педагогічній і етично-психологічній ситуації в аудиторії; 

 творчій індивідуальності самого педагога; 
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 індивідуальним особливостям студентів; 

 пропонованій системі методів навчання і виховання. 

2. Початковий період спілкування: організація безпосереднього 

спілкування з аудиторією, групою. Найважливішими елементами цього етапу є: 

 конкретизація спланованої моделі спілкування; 

 уточнення умов і структури майбутнього спілкування; 

 здійснення початкової стадії безпосереднього спілкування. 

3. Управління спілкуванням в педагогічному процесі, що розвивається. 

Окрім дидактичних і методичних вимог до лекції, існує ряд соціально-

психологічних вимог до неї: 

 становлення психологічного контакту з групою для передачі інформації 

і її особового сприйняття студентами; 

 розробка психологічно обґрунтованої партитури лекції; 

 створення обстановки колективного пошуку і спільних роздумів; 

 управління пізнавальною діяльністю студентів; 

 єдність ділового і особового аспектів; 

 цілісна, педагогічно доцільна система взаємин педагога і студентів. 

4. Аналіз здійсненої системи спілкування і моделювання спілкування в 

майбутній діяльності.  

Вища школа пред'являє високі вимоги до психологічного клімату 

кафедри, факультету, ЗВО в цілому, що реалізовується в повсякденному 

педагогічному спілкуванні. Формування власного індивідуального стилю 

спілкування із студентами пов'язане з розвитком творчої індивідуальності 

професорів, доцентів, викладачів. 

Важливим завданням педагога вищої школи є пошук оптимального для 

цілей виховання власного індивідуального стилю спілкування із студентами. 

Його виробленню сприяють такі прийоми: 

 включення студентів в початкові форми дослідницької діяльності; 
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 створення форм спільного спілкування для кращої особової 

соціалізації студентів, участь в засіданнях кафедри, конференціях, лекціях 

серед населення, виступи у пресі і т.д.; 

 спільна науково-дослідна робота 

 спільні контакти, що не регламентуються, неофіційні, бесіди про 

науку, мистецтво, професію, книги; 

 участь професорсько-викладацького складу в студентському дозвіллі 

(огляди, олімпіади, конкурси, «круглі столи»). 

Педагогічна дія має бути систематичною і безперервною, переходячи від 

учбово-орієнтованого до науково-пошукового, від офіційно-регламентованого 

до неофіційно-довірчого спілкування. Особливі вимоги пред'являються до 

етико-психологічної основи взаємодії ученого-педагога і студентів. У цьому 

плані важливу роль грають індивідуально-типологічні характеристики або 

стиль спілкування. У стилі знаходять вираження: 

 особливості комунікативних можливостей педагога; 

 досягнутий рівень взаємин; 

 творча індивідуальність педагога; 

 особливості студентського колективу. 

Отже, стиль спілкування втілює соціально-етичні установки суспільства, 

він відображає особовий і педагогічний рівень педагога, його емоційно-

психологічні особливості. Оптимальний стиль спілкування – це спілкування, 

що ґрунтується на захопленості викладача і студентів спільною діяльністю, 

відображає саму специфіку формування особи фахівця у ЗВО і взаємодію 

соціально-етичних установок педагога і навиків професійно-педагогічного 

спілкування, що втілює в собі. 
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СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ – 

ПЕДАГОГІЧНА СПІВПРАЦЯ 

З метою кращого опанування навчальним матеріалом педагогіка у своєму 

розвитку використовувала різні технології, такі як: 

- емпірична технологія, яка впливає на вміст навчання; 

- алгоритмічна технологія навчання, що впливає на самий об’єкт 

навчання; 

- стохастична технологія, якавпливає на середовище, що оточує того, хто 

навчається та ін. 

Потреба у швидкому отриманні знань, їх більш ефективному закріпленні, 

зростання вимог до професійних компетенцій та навичок призвела до змін у 

педагогічному процесі. Слід зауважити, що викладання у вищій школі має свою 

специфіку, адже, на відміну від шкільного навчання, дорослі засвоюють тільки 

той матеріал, потребу у якому вважають необхідною, тобто навчання дорослого 

є практично-спрямованим, прагматичним. Це накладає певні вимоги на способи 

побудови педагогічної діяльності у ВНЗ. 

На допомогу приходять розробки сучасної педагогіки, яка використовує 

цілий набір методів та особисто-орієнтованих технологій, однією з яких є 

педагогіка співробітництва. Якщо раніше об’єктом педагогічного процесу 

виступав студент, то в сучасній педагогіці студент виступає суб’єктом, тобто 

він бере активну участь у процесі навчання, що принципово відрізняє 

педагогіку співробітництва від традиційної педагогіки. Такий підхід дозволяє 
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організувати двостороннє співробітництво, коли і викладач, і студент 

переймають роль об’єкту начального процесу, причому ролі їх є 

рівноправними. Співробітництво може бути як міжособовим (викладач та один 

студент), так і груповим (викладач – група студентів), але метою його є 

формування продуктивного співробітництва між учасниками освітнього 

процесу та усвідомлення особистої відповідальності за досягнуті результати. 

Серед основних рис педагогічного співробітництва можна назвати: 

- досягнення спільної мети; 

- просторова та часова співпраця між суб’єктами навчального процесу; 

- активна участь у керуванні дільністю; 

- розподіл функцій, дій, операцій; 

- використання міжособових стосунків під час навчального процесу.   

Для активації процесу навчання педагогіка співробітництва використовує 

такі поняття, як: 

- складної мети – висування перед студентами складної мети та 

скерування їх на досягнення цієї мети повинно сприяти прагненню студентів до 

отримання знань; 

- можливість вибору довільної кількості завдань з великого набору 

завдань; 

- подача навчального матеріалу у згрупованому вигляді, що дозволяє 

побачити цілу структуру дисципліни та вивчити зв’язки між її фрагментами; 

- використання діалогової форми спілкування між студентом та 

викладачем, коли спілкування у формі питання-відповідь допомагає у кращому 

розумінні матеріалу, що вивчається.  

 Отже, педагогіка невпинно розвивається і використовує нові підходи та 

технології, які дозволяють активно отримувати та закріплювати знання, 

сприяють розвитку творчого мислення та самодисципліни студента.  
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ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Сучасний навчальний процес у ЗВО утворений різноманітними 

сполученнями діяльності викладача і студента і в основу взаємодії покладено 

спільну діяльність суб’єктів навчального процесу. 

Українська дослідниця О. Рудницька виокремила три види педагогічної 

взаємодії: того, хто навчає, із об’єктом вивчення; того, хто навчає, із тим, хто 

навчається; того, хто навчається, із об’єктом вивчення, – виходячи з яких, вона 

зробила важливий для практики педагогічної взаємодії висновок: центром 

педагогічного процесу є взаємодія студента з навчальним матеріалом, яку 

забезпечує і регулює педагог [1]. Основною формою педагогічної взаємодії 

суб’єктів навчального процесу є педагогічне спілкування того, хто навчає, із 

тим, хто навчається.  

https://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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В. Кухаренко виділяє такі види спілкування в дистанційному навчанні [2]: 

1. Спілкування із дистанційним викладачем; педагогічна взаємодія 

ґрунтується на принципах співробітництва і ненав’язливого, товариського 

керівництва; 

2. Спілкування з колегами; дослідження у дистанційному навчанні 

свідчать, що відсоток студентів, спроможних навчатися самостійно, без 

спілкування із іншими, досить незначний; 

3. Дискусійний форум; він є формою педагогічної взаємодії, яка 

керується викладачем і побудована на розмаїтті точок зору студентів щодо 

проблеми; 

4. Навчання у співпраці; 

5. Звітування та домашні завдання. 

В узагальненому вигляді завдання з організації педагогічної взаємодії 

зводиться до повідомлення викладачем певної інформації і спонукання 

студентів до відповідних дій. Повідомлення, в свою чергу, може бути 

реалізоване як розповідь, повідомлення, репліка, відповідь, рапорт тощо. 

Відповідно розрізняють такі різновиди спонукання: пропозиція, вимога, порада, 

завдання, пересторога, попередження, запрошення, прохання тощо. 

На відміну від традиційного навчання, за якого викладач і студенти 

спілкуються один з одним безпосередньо, за дистанційного навчання суб’єкти 

дистанційного навчального процесу рознесені у часі і просторі – їхня 

педагогічна взаємодія опосередкована і здійснюється за умови розподілу у часі 

і нарізного місця перебування суб’єктів навчання на основі педагогічно 

організованих інформаційних технологій, передусім Інтернет-технології, 

кейсової технології, телекомунікаційної технології і поєднань означуваних 

видів технологій. З огляду на це педагогічна взаємодія у віртуальному 

середовищі суб’єктів дистанційного навчального процесу буде відрізнятися від 

аналогічної за традиційних умов.  

Визначимося із питанням про етапи організації педагогічної взаємодії 

суб’єктів навчання – викладача і студентів. Згідно з теорією С. Рубінштейна, у 

https://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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педагогіці виділяють чотири компоненти засвоєння знань: сприйняття, 

осмислення, закріплення, застосування на практиці, – які разом утворюють 

цілісний процес засвоєння знань [3].  

Проаналізуємо, як розглянуті вище три етапи педагогічної взаємодії 

реалізуються в умовах дистанційного навчання. На першому етапі педагогічної 

взаємодії, по аналогії із традиційним навчанням, активність виявляє 

дистанційний викладач. Головним завданням якого на першому етапі 

педагогічної взаємодії є створення навчального співтовариства. Планування 

навчального співтовариства має місце вже за стадії розробки дистанційного 

курсу, проте безпосереднє його створення розпочинається з першого контакту 

дистанційного студента із навчальним курсом (а саме, за реєстрації) і триває 

приблизно до другого тижня дистанційного курсу. Таким чином, перший етап 

педагогічної взаємодії у разі дистанційного навчання пов’язаний із закладанням 

фундаменту навчального співтовариства. На думку зарубіжних дослідників 

Бутчера і Конрада, для побудови навчального співтовариства в рамках 

дистанційного навчального курсу доцільно скористатися такими діями [4]: 

представлення студентів протягом першого тижня в режимі он-лайн; 

пропедевтична взаємодія, наприклад, увідні вправи або знайомство з 

методикою; ініціювання інтерактивних заходів, у яких два або більше учасників 

працюють разом. 

У рамках першого етапу відбувається також важлива процедура 

привітання дистанційним викладачем своїх дистанційних слухачів, коли 

закладається основа для початку курсу. За здійснення процедури привітання 

викладачеві рекомендується висловити задоволення кількістю і складом 

учасників курсу, але водночас висловити своє занепокоєння стосовно 

навчальної активності кожного з його учасників, переконати їх у тому, що успіх 

дистанційного навчання напряму залежить від навчальної активності того, хто 

навчається дистанційно.  

За дистанційного навчання перший день без перебільшення 

найважливіший день у всьому курсі, незалежно від його тривалості. Так, якщо у 

https://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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дистанційного викладача виникнуть проблеми, скажімо, впродовж четвертого 

тижня, це виправимо, але якщо невдача спіткає у перший день, ентузіазм 

учасників ослабне, вони підсвідомо очікуватимуть на нові невдачі і, що 

найгірше, у них з’являться питання про доцільність зробленого ними вибору. 

Таким чином, перший день є вирішальним у ініціюванні педагогічної взаємодії. 

Другий етап педагогічної взаємодії характеризується встановленням 

безпосереднього контакту викладача та студентів. Відповідно пріоритет 

надається запитально-відповідальній формі викладу навчального матеріалу із 

елементами діалогу, прямого звернення до студентів, намаганню встановити 

зворотній зв’язок, з’ясуванню викладачем, що лишилося незрозумілим для 

студентів і з яких причин. У дистанційному навчанні педагогічна взаємодія 

другого етапу по аналогії із традиційним навчанням полягає у поступовому 

послабленні безпосередньої допомоги дистанційним слухачам з боку 

викладача, в наростаючому сприянні розвитку їхньої самостійності. 

Третій етап педагогічної взаємодії за дистанційного навчання висуває на 

перший план активну самостійну діяльність студентів. Роль викладача 

обмежується консультуванням, наданням інструкцій, контролем результатів 

діяльності. Цікавою є методика, запропонована зарубіжним дослідником 

Ф.Нельсоном, яка допомагає студентові стати самокерованим за поступового 

зниження ролі викладача [4]. 

Згідно з цією методикою викладач застосовує чотири види підтримки 

студента: 

1. Спочатку надмірне заохочення, типу “Чудово”, “Вражаючі 

результати!” тощо. 

2. По мірі того, як студент робить успіхи у своїй навчальній діяльності, 

тон заохочення змінюється: із надмірного він стає більш виваженим, таким, що 

створює в студента враження про стабільність його навчальних успіхів, 

наприклад, “Все йде добре”, “Ваші ідеї, як завжди, дуже слушні” тощо. 

https://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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3. У разі, якщо успіхи студента стабільні і мають тенденцію до 

закріплення, заохочення набуває вигляду співпраці, наприклад, “Як Ви 

вважаєте?”, “Ви погоджуєтесь з цією думкою?”, “Що пропонуєте Ви?” тощо. 

4. За умови, що студентзберігає високий рівень навчання тривалий час, 

можна надати йому максимальної самостійності, зазначивши: “Коли Вам 

знадобиться моя допомога, сповістить мене про це, а поки скористайтеся 

нагодою попрацювати самостійно”. 

Коли ті, хто навчається дистанційно, взаємодіють один із одним і з 

дистанційним викладачем, ідеї, нова надбана інформація стає суб’єктивно 

значущою. Така взаємодія сприяє утворенню навчального співтовариства, а 

відтак підвищується мотивація до навчання. 

Отже, педагогічна взаємодія суб’єктів дистанційного навчального 

процесу дозволяє зробити висновок про те, що етапи і механізми організації 

педагогічної взаємодії суб’єктів навчання відповідно у системах традиційної і 

дистанційної освіти базуються на спільних організаційно-методичних засадах. 

Це означає, що основні положення з організації педагогічної взаємодії, 

застосовувані у традиційній педагогіці, можуть бути спроектовані на 

дистанційне навчання за умови їх попередньої адаптації до нових 

технологічних умов протікання педагогічного процесу. 
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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 

ВИКЛИКІВ 

Зростаюча глобалізація обумовлює постійний розвиток вищої освіти, щоб 

відповідати мінливим вимогам як на локальному, так і на глобальному ринках 

праці, більш широке використання технології, яка пропонує безліч 

можливостей доступу до якісної освіти, і очікування того, що вища освіта, 

системи та інституції, що забезпечують випускників знаннями, навичками і 

компетенціями, сприятиме цілям сталого розвитку.  

Все це чинить тиск як на державні вищі навчальні заклади та установи, 

так і на приватний сектор, оскільки здобувачі вищої освіти потребують 

безперервних і різноманітних можливостей для навчання і різноманітних 

навчальних програм, а також у доступі до програм вищої освіти для 

перенавчання, підвищення кваліфікації і адаптації до змін на робочому місці.  

Сьогодні на вищій освіті лежить завдання формування і виховання нового 

типу особистості, здатної реагувати і відповідати на виклики історії, і 

трансформуватися паралельно з змінами, що відбуваються в науці, суспільстві і 

культурі. Головне завдання вищої школи – не формування людини за заданими 

зразками, а допомога в самореалізації, у розкритті та розвитку особистісного 

потенціалу, у прийманні та освоєнні власної свободи і відповідальності за 

життєві вибори.  

Соціально-економічні та технологічні зміни висувають нові вимоги до 

підготовки висококваліфікованих фахівців: перехід до постіндустріального 

суспільства, значне розширення масштабів міжнародної взаємодії, що 

обумовлює необхідність розвитку таких skills у спеціаліста, як: 

комунікабельність, толерантність, соціальна мобільність, інформаційно-

технічна культура, гнучкість мислення; виникнення і зростання глобальних 



 49 

проблем, які можуть бути вирішені лише в рамках міжнародного 

співробітництва, вимагає глобального, системного, інформаційно-

технологічного, проективного світогляду і мислення; динамічний розвиток 

економіки, зростання конкуренції, скорочення сфери некваліфікованої і 

малокваліфікованої праці, глибокі структурні зміни у сфері зайнятості 

вимагають від сучасних фахівців професійної компетентності та мобільності, 

обумовлюють постійну потребу в підвищенні професійної кваліфікації і 

перепідготовці, у посиленні конкурентоспроможності; розвиток 

підприємництва, індивідуальної приватної діяльності, створення ринку праці, 

вплив попиту та пропозиції на підготовку кадрів у сучасному суспільстві 

створює передумовами розвитку підприємливості, здібності до 

підприємництва, конкурентоспроможності, здатності до професійного 

самозбереження, формування індивідуального стилю професійної діяльності; 

необхідність приймати самостійні рішення у швидко мінливих, динамічних 

виробничо-технічних умов, вміння аналізувати себе і результати своєї 

професійної діяльності вимагає професійної самостійності, відповідальності, 

креативності, рефлексії, адекватної самооцінки. 

Важливим аспектом педагогіки співробітництва є спільна діяльність, що 

ґрунтується на спільності всіх її учасників і вираження у творчій формі. При 

цьому специфікою такої взаємодії стає зміщення акценту з вирішення 

поставленої задачі на той позитивний досвід взаємодії і творчої діяльності, який 

отримує кожен із учасників. Супроводжує цей процес радість пізнання, 

примножує здобутки, переводячи їх в особистісні властивості, які складають 

основу майбутніх професійних компетенцій. Таким чином, саме педагогічне 

співробітництво є основним, хоча і недостатньою, умовою реалізації 

компетентнісного підходу. 

Безсумнівно, формування педагогіки співробітництва, як освітньої 

системи, має ряд труднощів, пов'язаних із відсутністю сформованих якостей і 

умінь учасників освітнього процесу. Тому питання реалізації даного аспекту 

пов'язані з необхідністю на формувати особистісні професійні якості та 
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компетенції педагогів, організація умов специфічної освітнього середовища і 

системи навчання, що дозволяють реалізувати ідеї в педагогіці співробітництва. 

Тільки після формування нових позицій студентів як суб'єктів педагогічної 

взаємодії можливий перехід до співпраці, як педагогічної технології. 

Педагогічна технологія завжди орієнтована на взаємодію: функціонування 

технології передбачає взаємопов'язану діяльність викладача й студента на 

договірній основі з урахуванням принципів індивідуалізації і диференціації, 

оптимальну реалізацію людських і технічних можливостей, використання 

діалогу, спілкування. При цьому технологія повинна бути осмислена як у 

широкому – теоретичному, концептуальному – розумінні, так і в більш 

вузькому – практичному, дає конкретні рекомендації до впровадження даного 

способу організації навчання. 

У сьогоднішніх реаліях необхідно розширювати сфери взаємодії 

викладачів і студентів між собою, іншими вузами, соціокультурними закладами 

і т. п. Одностороння установка на розвиток у студентів особистісних якостей, 

відображають лише вимоги до їх майбутньої професійної компетентності, 

незважаючи на їх безумовну значущість, не вичерпує всього обсягу вимог до 

сучасної людини і його утворення. Актуалізація глобальних проблем людства в 

даний час ставить перед освітою і вихованням завдання загального гуманного 

значення: в центрі уваги людина, яка здатна до саморозвитку, саморегуляції 

при взаємодії з іншими людьми, творчості як вищої форми самовдосконалення 

особистості. На наш погляд, важливо в контексті переходу на багаторівневу 

освіту відповідно до вимог Болонської угоди виявити концептуальні засади та 

розкрити досвід співпраці викладачів і студентів, а також визначити комплекс 

педагогічних умов, що сприяють організації ефективного співробітництва в 

університеті. Співробітництво у контексті особистісно орієнтованого виховання 

— це сукупність діяльнісних, поведінкових, інтелектуальних, ціннісних 

взаємозв'язків суб'єктів, обумовлена саморозвитком їх особистостей. Активну 

участь в освітньому процесі і викладачів, і студентів з усією повнотою 

розкриває принцип співпраці. Його наскрізною лінією є суб'єкт-суб'єктні 
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відносини, взаємодія, діалог, спілкування, творчість. Рівноправна роль 

педагогів і студентів надають навчально-виховному процесу світоглядного, 

морально-етичного і гуманістичного значення. Весь цілісний педагогічний 

процес можна охарактеризувати як взаємодію всіх учасників, в якому педагог і 

студенти вступають у певні види міжособистісного співробітництва. При цьому 

між ними виникають конкретні відносини, встановлюються як нормативні, так і 

особистісні контакти, здійснюється координація. При співпраці центральною 

фігурою навчально-виховного процесу є студент, становленню та розвиткові 

якого цілеспрямовано допомагають викладачі з урахуванням його прагнень, 

схильностей і здібностей. 

Можна виділити концептуальні ідеї, спрямовані на підвищення рівня 

співпраці викладачів і студентів в університеті: взаємодія та співпраця 

викладачів і студентів – найбільш ефективний та адекватний спосіб розкриття 

їх потенціалу та оптимізації взаємовідносин із зовнішнім середовищем; 

співробітництво – система розвиваючих і ті, що розвивають відносини; 

взаємодія педагогів і студентів є найважливішим елементом у гармонійному 

розвитку особистості студента; метою освіти є максимальний розвиток 

потенціалу кожної особистості; однією із найбільш важливих умов розвитку 

потенціалу студента є самоактуалізація особистості педагога; реалізація 

фундаментальних (педагогічних, психологічних, логічних, етичних, 

загальнокультурних, естетичних) основ співробітництва всіх суб'єктів 

педагогічного процесу; зміст є ключовим чинником освіти.  

Важливо, щоб зміст освіти відображав загальні ціннісні орієнтири 

студента і викладача. Одним із найбільш ефективних шляхів визначення змісту 

освіти є з'ясування бажаних результатів освіти на основі взаємодії, тобто 

відповідь на питання: «Яким повинен бути випускник університету?». Він 

повинен бути гармонійною, духовно-моральною, соціально активною 

особистістю, котра постійно займається саморозвитком та самоосвітою. Він 

повинен бути професіоналом (володіти загальними, спеціальними знаннями і 

навичками, особистісними і професійними якостями); бути творчим 
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(створювати нове, оригінальне, атмосферу творчості в ході освітнього процесу), 

використовувати творчі педагогічні технології, індивідуальну і спільну творчу 

діяльність, пов'язувати творчість і самотворчість; самовизначатися, беручи на 

себе відповідальність за якість своєї освіти; вирішувати проблеми, вибираючи і 

використовуючи різні способи та стратегії їх розв'язання; бути впевненим у 

своїх можливостях і мати високу самооцінку; бути толерантним, тобто 

терпимим, прагнути до встановлення і підтримання спільності з людьми, які 

відрізняються у деякому відношенні від переважаючого типу або не 

дотримуються загальноприйнятих думок. Вироблені в процесі освіти цінності 

повинні виражатися у випускника в наступних характеристиках: гуманізм і 

турбота про зовнішнє середовище (екологія, люди, тварини, природа), рівень 

культури, достатній для знання національної культурної спадщини та 

усвідомлення себе творцем культурних цінностей, рівень освіченості, достатній 

для комунікацій і прийняття рішень в критичні моменти життя, рівень 

професіоналізму, здатність до саморозвитку і самовдосконалення для 

самореалізації, здатності до міжособистісної взаємодії як істинно людські 

вміння, що забезпечують комунікацію, дозвіл конфліктів і емпатію. 

Організація ефективної взаємодії викладача зі студентами із 

використанням технології співробітництва сприяє підвищенню ефективності 

навчально-виховного процесу у закладі освіти, створює умови для 

самореалізації, самовизначення особистості студента, розкриває творчий 

потенціалу студента, формує ціннісні орієнтації і етичні якості з подальшою їх 

актуалізацією у майбутній професійній діяльності і звичайно ж зменшує 

вірогідність виникнення конфліктних ситуацій між учасниками навчального 

процесу.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 

Трансформаційні процеси сучасності стимулюють до формування у 

закладів освіти умов плідної співпраці викладачів, студентів, закладів освіти та 

наукових установ з метою створення інноваційного середовища – «поля 

креативності», яке спонукає, мотивує, організовує та спрямовує їх до творчої 

діяльності в ім’я спільної мети – формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації, компетентності, виховання відповідальних громадян, 

які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству. 

Ефективність педагогічної взаємодії на навчальних заняттях залежить 

від безлічі факторів. Серед них важливу роль відіграє чинник оптимального 

вибору стилю керівництва викладача, моделі комунікативної взаємодії та 

шляхів подолання конфліктних ситуацій у системі «викладач-студент», що 

сприяє підвищенню ефективності, якості та результативності процесу 

навчання у ВНЗ [1]. 

Педагогіка співробітництва передбачає перехід від педагогіки вимог до 

педагогіки відносин. Це означає, що дещо змінюється стиль відносин 
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викладача і студента. Адже неправильна педагогічна взаємодія «викладача і 

студента» породжує страх, невпевненість, послаблює увагу, пам'ять, 

працездатність наслідком цього з’являються стереотипи у самих студентів, 

тобто знижується бажання і вміння думати самостійно. В кінцевому результаті 

йде негативне відношення до викладача , надалі і до дисципліни в цілому [1]. 

Оскільки в світі цінується не тільки самі знання, які дають основу до 

фаховості, але й професійні навички , які дають змогу для творчого мислення 

та адекватної взаємодії з суспільством в різних нетипових ситуаціях з 

професійним напрямком. Освітня фахова програма повинна володіти великим 

спектром напрямів, що забезпечує розвиток вмінь. У новій парадигмі освіти 

навчання орієнтоване на формування людини-творця, на перетворювальний, а 

не пізнавальний інтелект.  

Традиційно від педагога вимагається дотримання педагогічної етики; 

повага до особистості студента і максимальна вимогливість до нього; постійна 

бадьорість, готовність до дії, веселий, добрий настрій, педагогічний такт; 

педагогічна техніка, її засобами є здатність до перевтілення (артистизм, голос, 

міміка, пантоміміка, культура мовлення); зовнішня естетична виразність [2]. 

Є різні стилі спілкування викладача з студентом. 

Авторитарному стилю викладача властивий диктат, що перетворює 

студентів на пасивних виконавців, пригнічуючи їхню самостійність та 

ініціативу. 

Авторитарний викладач самочинно визначає спрямованість діяльності 

групи. Головні форми взаємодії за такого стилю спілкування – наказ, вказівка, 

інструкція, догана. Навіть подяка за таких обставин звучить як докір: «Ти 

добре сьогодні відповідав. Не чекав від тебе такого». А реакцією на помилки 

студента часто бувають висміювання, різкі слова. Авторитарний викладач 

нетерпимий до заперечень. Усе це породжує несприятливий психологічний 

клімат, пригнічує ініціативу й відповідальність, гальмує формування 

колективістських якостей, розвиває в майбутніх фахівців невпевненість у 

власних силах. Наші опитування показали, що авторитарний стиль викладання 
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28 % студентів вважають неприпустимим недоліком викладача вищої школи, 

як і його непрофесійність, поверхневі знання предмету та методики його 

викладання, на що вказали 30 % студентів. 

Демократичний стиль ґрунтується на глибокій повазі, довірі й орієнтації 

на самоорганізацію, самоуправління особистості та колективу. Базується він на 

думці колективу, покликаний донести мету діяльності до свідомості кожного 

студента й залучити всіх до активної участі в спільній діяльності. Основними 

способами взаємодії є заохочення, порада, інформування, координація, що 

розвиває в майбутніх фахівців упевненість у собі, ініціативність. З 

усвідомленням відповідальності, підвищенням зацікавленості, розвивається 

здатність свідомо, самостійно й творчо працювати, що забезпечує стабільний 

результат діяльності й закладає надійний фундамент розвитку особистості [4]. 

Викладач вищої школи має усвідомити свої індивідуальні особливості і 

на цій основі створювати власний педагогічний імідж, у якому визначальним є 

індивідуальний стиль педагогічного спілкування. 

Багаторічна практика роботи у ВНЗ показала, що студенти, особливо на 

початковому етапі навчання, потребують особистісної підтримки з боку 

викладачів, які, стимулюючи їхнє становлення на порозі дорослого життя, 

ефективно використовуючи особистісно зорієнтовані технології навчання, 

інтенсивно розвивають творчі дарування молодих людей. Саме на першому 

курсі викладачам варто дотримуватись рекомендації американського педагога 

й психолога У. Глассера: «Зніміть з учня вантаж колишніх помилок і 

поставтеся до нього так, як ніби їх і не було» [4]. 

А от у вищій школі, особливо на старших курсах, найефективнішим є 

спілкування на підставі захоплення спільною творчою або науковою 

діяльністю. Головним для нього є активно-позитивне ставлення до студентів, 

любов до справи, співроздуми та співпереживання щодо спільної діяльності. З 

такими викладачами студенти хочуть спілкуватись, вони прагнуть до співпраці 

з ними, відчувають гордість за досягнуті успіхи [3]. 
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Важливою допомогою у педагогічній взаємодії викладача і студента є 

Семінари-тренінги «Педагогічна взаємодія на основі партнерських стосунків». 

Завдання, яких полягає з'ясувати й проаналізувати професійно важливі якості 

педагогічного спілкування. навчитися правильно вибирати комунікативну 

позицію у сферах спілкування «викладач — студент». Добре продумана 

методика таких занять повинна змоделювати систему відносин, що 

складаються під час тренінгу «викладач-студент» [5]. 

Отже можна зробити висновок, що навчальна діяльність студента у 

вищому навчальному закладі – це лише одна зі сторін цілісного професійного 

та особистісного формування людини. У процесі навчальної діяльності студент 

виступає як її суб'єкт, тобто носій предметно-практичної активності і пізнання. 

Величезну роль на нього чинять викладачі, саме від цієї взаємодії залежить, 

яким студент вийде зі стін вишу і який скарб знань буде у нього в голові. Тому 

соціальна взаємодія викладача й студентів має стати частиною змісту 

навчання, оскільки тільки на її основі можливо розширити суб'єктну 

включеність студентів у навчально-пізнавальну діяльність і сформувати їхню 

ініціативну поведінку.  
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ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ ТА 

СТУДЕНТОМ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Якість підготовки будь-якого фахівця в сучасних умовах визначається не 

тільки рівнем його знань, але й професійними вміннями, що дозволяють йому 

творчо вирішувати проблеми, які виникають, активно взаємодіяти з людьми на 

основі встановлення суб’єктних відносин. 

Значну частину компетентностей майбутній фахівець отримує у закладі 

вищої освіти під час взаємодії з викладачами та студентами у процесі опанування 

різними навчальними дисциплінами. Під поняттям «педагогічна взаємодія» 

розуміється система впливів між викладачем та студентами у межах спільної 

діяльності на основі загальних цілей у процесі професійної освіти [1, с. 175]. 

Ефективність педагогічної взаємодії на навчальних заняттях залежить від 

безлічі факторів. Серед них важливу роль відіграє чинник оптимального вибору 

стилю керівництва викладача, моделі комунікативної взаємодії та шляхів 

подолання конфліктних ситуацій у системі «викладач-студент», що сприяє 

підвищенню інтенсифікації, ефективності, якості та результативності процесу 

навчання у ЗВО [1, с. 175]. 

Важливою складовою педагогічної взаємодії є педагогічне спілкування, 

що в умовах орієнтації навчально-виховного процесу на особистість здобувача 
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освіти та пануючими гуманістичними тенденціями в освіті є доволі актуальним 

педагогічним явищем [2, с. 92]. 

Під поняттям «Педагогічне спілкування» розуміється соціально-

педагогічне явище, що передбачає соціально-психологічну взаємодію 

викладачем та студентом, під час якої створюються оптимальні умови для 

спільної діяльності [3, с. 126]. 

Педагогічне спілкування характеризується певними педагогічними 

функціями, процесом обміну між суб’єктами інформацією, емоційними 

впливами та встановленням між ними взаєморозуміння. Під час спілкування 

викладача зі студентами він знаходиться одночасно у декількох рівнях 

спостереження та поведінки: безпосередня взаємодія зі співрозмовником із 

контролем її професійної відповідності, зосередженість на меті та оцінка 

доцільності її зміни. Саме педагогічне спілкування допомагає викладачу 

вирішити власні навчальні або виховні завдання, які були поставлені та 

організовані ним самим [2, с. 93]. 

В основному взаємодія проходить у межах навчального процесу: під час 

лекційних чи практичних занять, індивідуальної консультаційної роботи 

викладача зі студентами, при складанні підсумкових заліків та екзаменів. 

Значний вплив на взаємодію викладача зі студентами має стиль 

керівництва. Серед основних стилів керівництва викладача варто виділити: 

- автократичний (самовладний стиль керівництва), коли викладач 

здійснює одноосібне управління колективом студентів, не дозволяючи їм 

висловлювати свої погляди і критичні зауваження; педагог послідовно 

пред’являє до студентів вимоги та здійснює жорсткий контроль за їх 

виконанням; 

- авторитарний (владний) стиль керівництва допускає можливість для 

студентів брати участь в обговоренні питань навчального або колективного 

життя, але кінцеве рішення приймає сам викладач; 

- демократичний стиль передбачає увагу й врахування викладачем думок 

студентів, він прагне зрозуміти їх, переконати, а не наказувати, веде діалог; 



 59 

- стиль ігнорування характеризується тим, що викладач прагне якомога 

менше втручатися в життєдіяльність студентів, практично усувається від 

керівництва ними, обмежуючись формальним виконанням обов’язків передачі 

навчальної та адміністративної інформації; 

- конформний стиль проявляється в тому випадку, коли викладач 

усувається від керівництва групою студентів або йде на поводу їх бажань; 

- непослідовний стиль – викладач залежно від зовнішніх обставин і 

власного емоційного стану здійснює будь-який з названих стилів керівництва, 

що веде до дезорганізації і ситуативності системи взаємин викладача зі 

студентами, до появи конфліктних ситуацій [4, с. 128]. 

Найефективнішим стилем, що дозволяє швидко вирішувати педагогічні 

завдання є демократичний. Цей стиль дає змогу викладачеві враховувати 

індивідуальні особливості студентів, їх особистий досвід, специфіку їхніх 

потреб і можливостей. Викладач, який володіє таким стилем, свідомо ставить 

завдання перед студентами, не виявляє негативних установок, об’єктивний в 

оцінках, різнобічний і ініціативний у контактах. По суті, цей стиль спілкування 

можна охарактеризувати як особистісний. Виробити його може тільки людина, 

що має високий рівень професійного самоусвідомлення, здатна до постійного 

самоаналізу своєї поведінки та адекватної самооцінки. 

Досить часто при взаємодії «викладач – студенти» виникають конфлікти. 

Найбільш поширена причина конфліктів між студентами і викладачами – 

неадекватність оцінки знань студентів. У таких ситуаціях суб’єктивною 

стороною можуть виступати необ’єктивні претензії студента на більш високу 

оцінку і суб’єктивність викладача, який занижує оцінки студентам. 

Якщо конфліктні ситуації при взаємодії «студент – студент» вирішуються 

самими студентами, то міжособистісні конфлікти на рівні «викладач –

студенти» приймає більш складних форм. Основну роль у їхньому 

попередженні та розв’язанні відіграє викладач, який може використовувати для 

цього деякі обов’язкові в цих випадках методики та вимоги: 
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- при звітуванні студента необхідно психологічно розташувати його до 

максимально можливої плідної відповіді, виключити виникнення стресової 

ситуації; 

- у разі незадовільної відповіді студент повинен усвідомити, що його 

відповідь не задовольняє не викладача, а не відповідає вимогам програми; 

- ні в якій формі і ні з якого приводу не допускаються образи студента [1, 

с. 179-180]. 

Таким чином, можна стверджувати, що для злагодженої взаємодії, чіткого 

бачення можливих проблем і їх розв’язання необхідно шукати компроміс, йти 

на контакт, бути лояльнішим, підходити з розуміння до ситуації. 

Отже, педагогічна взаємодія викладача та студентів є запорукою 

успішного опанування навчальним матеріалом, формування професійних та 

загальних компетентностей. Основним компонентом педагогічної взаємодії є 

педагогічне спілкування, що передбачає обмін інформацією на конструктивних 

засадах взаємоповаги, мотивації студентів на отримання знань та педагогічної 

майстерності викладача. 
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МІЖОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЯК 

ВИМОГА ЄВРОІНТЕГРАЦІІЇ  

За умов сьогодення, входження України як демократичної держави в 

єдиний європейський простір ставить перед нею нові вимоги щодо процесу 

стратегії розвитку національної системи освіти. Нагальною потребою сьогодні є 

досягнення європейських стандартів, які стосуються не лише сфери економіки, 

але і освіти. У державі навчальні заклади функціонують в зоні європейської 

освіти та науки. Все це вимагає, з одного боку, старанного вивчення та 

гармонійного адаптування досвіду передових європейських університетів, з 

іншого боку - збереження своїх національних освітніх традицій. Вища освіта у 

цивілізованому світі є не просто засобом задоволення фахових потреб 

особистості, вона в значній мірі є духовною необхідністю суспільства.  

Вищі навчальні заклади для студентської молоді – це простір, що сприяє 

формуванню особистості як творця і проектувальника власного життя, 

усвідомленого вибору особистого життєвого шляху, гармонізації і гуманізації 

відносин між студентами та викладачами. 

Сучасні умови навчання студентів ставлять перед викладачами нові 

вимоги, де основою є взаєморозуміння, взаємоповага та творче співробітництво 

викладача та студента (в цій ситуації, педагогічне співробітництво - це бажання 
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надавати молодим людям новий стимул (як зазначає народна мудрість: "Дитина 

– це не глечик, який треба наповнити, а факел, який треба запалити"), які 

лежать в основі самого навчання, заохочення їх до колективної співпраці та 

плідних взаємовідносин (Надаючи: не забороняти, а спрямовувати; не 

примушувати, а переконувати; не командувати, а організовувати; не 

обмежувати, а надавати свободу вибору, Ви отримаєте: вимогливість, 

заснована на довірі; захопленість, народжена цікавим викладанням; заміна 

примусу бажанням, яке породжує успіх; ставка на самостійність і 

самодіяльність молоді; застосування непрямих вимог через колектив), 

спрямовані на опанування студентами навчальної дисципліни)).  

В основі педагогіки співробітництва лежать суб’єкт-суб’єктні стосунки, 

співпраця двох суб’єктів. Аналізуючи цю схему взаємовідносин, можна 

констатувати, що для навчально-виховного процесу вона є найоптимальнішою 

(з однієї сторони – зберігається за викладачем позиція управлінця, а з іншої 

сторони, – молода людина має всі можливість діяти самостійно).  

"Нічому не слід вчити, спираючись тільки на один авторитет, але вчити 

всьому за допомогою доказів, заснованих на почуттях і розумі" [1]. 

Ми підтримуємо думку вчених, які зазначають такі основні правила 

педагогічного спілкування: успіх педагогічної діяльності насамперед залежить 

від культури спілкування; моделювати спілкування не «від себе», а від молоді, 

її потреб та інтересів; орієнтувати своє педагогічне мовлення на конкретного 

студента, а не на абстрактну групу; використовувати різні види спілкування; 

постійно враховувати психологічний стан окремих вихованців і колективу 

загалом; дивитися на себе збоку, постійно аналізувати свої вчинки й дії; уміти 

слухати студентів, зважати на їх думку; спілкування не повинно призводити до 

конфліктів, а попереджувати їх; не принижувати людську гідність; бути 

ініціативним у спілкуванні; уникати штампів, постійно шукати нові форми, 

засоби, методи і прийоми; у процесі спілкування уникати абстрактної критики, 

оскільки це породжує опір; якомога частіше усміхатися: це викликає позитивні 

емоції, спонукає до продуктивного спілкування; в процесі спілкування частіше 
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висловлювати схвалення, заохочення; постійно розвивати свою комунікативну 

пам’ять, запам’ятовуючи педагогічні ситуації, їх перебіг; якщо назріває потреба 

в індивідуальній бесіді, завчасно розробити її план; у процесі спілкування у 

центрі уваги має бути особистість студента, його гідність; систематично 

аналізувати процес спілкування; враховувати у процесі спілкування 

індивідуальні особливості, темперамент тощо; у процесі спілкування не 

зловживати своїми перевагами як керівника; постійно удосконалювати 

інструмент спілкування – власне мовлення [2, 3]. 

Проаналізувавши усе вищесказане, можна зробити висновки, що 

педагогічне співробітництво є основою розвитку вищої школи, в основі якої 

лежить формування гуманного та демократичного ставлення до молодої 

людини (студента), забезпечення права робити власний вибір, а також права 

бути такою, якою хоче бути вона, а не суспільство (викладач). 

 

Література 

1. Коменский Я. А. Педагогическое наследие / Я. А. Коменский, Д. Локк, 

Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. – М. : Педагогика, 1989. - 416 с.  

2. Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих 

навчальних закладах: кол. моногр. / В. Андрущенко, Н. Двінська, Б. Корольова 

та ін. ; за заг. ред. В. Андрущенка, В. Лугового. – К. : Пед. думка, 2008. – 256 с. 

3. Герасимов Б. М. Проектування та застосування експертно-навчальних 

систем: монографія / Б. М. Герасимов, О. Г. Оксіюк, С. А. Шворов. – К. : Вид-

во Європ. ун-ту, 2008. – 263 с. 

 

 



 64 

Мищишин О. Я., к.ф.-м.н., доцент 

доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРЯННЯ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ: 

АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ, ШЛЯХІВ ЗАПОБІГАННЯ Й 

ПОДОЛАННЯ  

Професійний розвиток, як і будь-який процес особистісного становлення 

не може відбуватися з постійними прогресивними надбаннями. Періоди 

стабілізації, консервативності чи зниження темпів розвитку неминуче присутні 

після стадій активного прогресу й призводять до появи негативного балансу 

досягнень. Неспроможність фахівця знайти раціональне розв’язання 

професійної кризи створює умови для поглиблення стагнації, а відтак до 

виникнення синдрому професійного вигоряння.  

Професійне вигоряння – це психофізичний стан працівника, який є 

наслідком дії систематичного тривалого стресу, породженого виконанням 

фахових завдань або співпрацею з іншими працівниками. В управлінській 

діяльності в освітній сфері найбільш патогенними чинниками є: значне 

навантаження, бюрократична рутина, інтенсивні міжособистісні контакти, 

насичене емоційне спілкування, поліфункціональність, високий рівень 

відповідальності, наставницька позиція, необхідність строгого дотримання 

етичних норм, регламентація поведінки, комунікації та емоційних проявів.  

Причини професійного вигоряння управлінця можуть лежати у площинах 

організаційного функціонування, ресурсного забезпечення, а також 

інтерперсональної взаємодії та особистих домагань. Базовими передумовами 

щодо розвитку вигоряння є почуття особистої, професійної, організаційної, 

інтерперсональної компетентності. Професійне вигоряння здебільшого 

притаманне тим людям, які ставлять перед собою високі цілі, надзвичайно 

сильно мотивовані на досягнення успіху, формують значні очікування щодо 

результатів професійної діяльності. Також вигоряння управлінця може бути 
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породжене й такими особистісними причинами як занедбування фізичним 

здоров’ям, через нездорове харчування, низьку фізичну активність, 

ненормований режим дня, відсутність відпочинку.  

До чинників інтерперсональної сфери, які спричиняють вигоряння 

зараховують порушення взаємодії, як з керівництвом, так і з підлеглими. У 

діяльності менеджера освіти інтенсивність контактів корелює з їх емоційністю, 

а також різнобічністю. Керівник навчальної установи активно комунікує, 

налагоджує взаємодію з представниками різних поколінь: батьками, колегами, 

учнями, що вимагає врахування не лише індивідуальних, а також і вікових 

особливостей.  

Провокувати вигоряння особливо в освітній сфері може фактор 

середовища, який характеризує місце праці та психологічну атмосферу. 

Потенційно сприятливими для емоційного виснаження, а відтак і вигоряння 

менеджера будуть типові умови середовища школи: багаточисельний колектив 

учителів, учнів, висока частота виникнення конфліктогенних ситуацій, строга 

регламентованість навчального дня, шум, дитячий галас.  

Чинниками вигоряння організаційного чи ресурсного характеру, зокрема 

є: погане матеріальне забезпечення навчальних установ, брак коштів для 

створення сучасного освітнього середовища у вимірі побуту, дидактичних 

засобів, дизайну; визначені на законодавчому рівні, але поки що не втілені у 

практику широкі можливості для вияву автономності, педагогічної творчості, 

тощо. 

Для боротьби з професійним вигорянням можна використовувати два 

підходи: позитивний і негативний. Позитивний підхід, передбачає 

максимізацію ресурсів для боротьби. Він полягає у випрацюванні ефективної 

стратегії подолання стресу. Найбільш важливими у ній є належно сформовані 

комунікаційні компетенції, соціальні вміння та емпатія. Важливою також є 

концентрація на розвитку позитивних життєвих досягнень і уміння 

контролювати ситуації у професійному середовищі. Негативний підхід – 

зведення чинників ризику до мінімуму. Він полягає на нівеляції фахових 
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труднощів, які зазвичай виникають через малі заробітки, низький соціальний 

статус чи брак організаційних умінь. Згідно цього підходу стрес можна знизити 

шляхом організації активного відпочинку, цікавого дозвілля і хобі.  

Психологічна профілактика професійних деформацій базується на 

формуванні самоефективності, упевненості у власних силах, вмінні правильно 

розраховувати свої ресурси та вчасно поповнювати їх, навичок адекватної 

оцінки результатів власної діяльності, самоаналізу та рефлексії. Найбільш 

ефективно запобігання та подолання професійного вигоряння можна здійснити 

через формування: технік і прийомів безконфліктного спілкування, умінь 

протистояти маніпулятивним впливам, визначати істині мотиви поведінки, 

розподіляти повноваження та делегувати обов’язки, використовувати найбільш 

доцільні процедури прийняття управлінських рішень, організовувати групову 

роботу, формувати команду однодумців, здійснювати профілактику та долати 

стресові ситуації, дбати про систематичний професійний розвиток, 

вдосконалення педагогічної майстерності, повноцінне життя поза професією. 
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МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГА: ЙОГО ТВОРЧА ІНІЦІАТИВА, 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ФОРМ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

У структурі соціально-економічного розвитку суспільства вищим 

навчальним закладам належить провідне місце. Від діяльності вузів залежить 

розвиток інтелектуального потенціалу держави, її конкурентоспроможність на 

світовому рівні. Тільки кваліфіковані кадри можуть надати конкурентні 

переваги в сучасному складному середовищі.  

Отже, роль освіти як системи, призначенням якої виступає передача і 

поширення знань, формування фахівців, конкурентних на ринку праці, зростає і 

водночас потребує удосконалення. Для забезпечення поставлених завдань 

необхідна перебудова традиційної системи навчання, впровадження дієвих 

форм підвищення педагогічної майстерності, використання в навчальному 

процесі ефективних педагогічних технологій. Готовому до викладацької 

діяльності професорсько-викладацькому складу кафедр належить провідна роль 

у вирішенні даного питання.  

Професійна діяльність викладача вищої школи багатоаспектна, вона 

охоплює наукові пошуки, суто викладацьку діяльність, методичну роботу, 

виховний та організаційний вплив на студентство, самовдосконалення. 

Викладач є публічною людиною, все, що він робить, є відкритим для 

спостереження студентів і їх оцінки. У кожному з напрямів діяльності 

виявляється або формальне ставлення викладача до неї, або його прагнення 

здійснювати роботу на якісному рівні. Ці високі вимоги до власної діяльності, 

креативність, критичність мислення і відрізняють викладача з високим рівнем 

педагогічної майстерності. Педагогічна майстерність як характеристика 

фахівця не зростає сама по собі, вона ґрунтується на досконалому знанні 

педагогіки, її законів, закономірностей і принципів.  
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Викладач вищої школи в очах студентів виступає як науковець, він є 

представником певної галузі наукових знань, посередником між наукою та 

студентами. Він не лише знайомить молодь з науковими ідеями, перспективами 

розвитку науки, її практичного застосування в суспільній та господарській 

діяльності, але й сприяє становленню студентів як науковців.  

Місія викладача вищої школи полягає у формуванні фундаментальних 

основ зі свого фаху, у сприянні розвитку студентів, їх прагненню й здатності 

навчатися, оновлювати знання, у формуванні вимогливості до власної 

діяльності і її результатів.  

Як відомо, педагогічні вміння викладача можна розділити на такі групи: 

– гностичні вміння – вміння пізнавального й аналітичного змісту;  

– проективні вміння – вміння прогнозувати, створювати об’єкт як певну 

цілісність в уяві, визначати прогноз професійної діяльності;  

– конструктивні – вміння створювати реальну модель спланованої 

діяльності; 

– комунікативні – вміння спілкуватися зі слухачами;  

– організаторські вміння – здатність реалізовувати план діяльності;  

– креативні (творчі) вміння. 

Проективні вміння можна визначити формулою «в мене є ідея», 

конструкторські: «я знаю, як це зробити, я створю зазначені умови», 

організаторські: «я зроблю заплановане обов’язково, не зважаючи на певні 

труднощі», комунікативні: «я вмію формувати доцільні для навчання 

відносини».  

Гностичний компонент педагогічної майстерності забезпечує здатність 

викладача вищої школи до самовдосконалення, професійного зростання. 

Гностичний компонент реалізується у наступних уміннях викладача: уміння 

користуватися навчальною та довідковою літературою, використання 

допоміжних джерел; вивчення та аналіз наукової літератури, різних підходів до 

проблеми, що вивчається; виділення головного, суттєвого в навчальному 

матеріалі; виділення суттєвих зв’язків між раніше вивченими та новими 
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знаннями; аналіз міжпредметних зв’язків навчального матеріалу; визначення 

позитивних і негативних якостей різних форм організації навчальної діяльності 

щодо конкретного змісту навчального матеріалу; формування мети навчального 

заняття як результату навчальної діяльності студентів та як процесуальної 

характеристики діяльності викладача. 

Проективний компонент педагогічної діяльності викладача в підготовці 

навчального заняття виявляється в таких показниках; планування різних форм 

організації навчання; проектування процесу навчання як системи 

взаємопов’язаних окремих ланок (навчальних занять), змістовно і логічно 

пов’язаних між собою; вибір оптимальних форм і методів навчання в 

залежності від конкретних умов навчального процесу; проектування системи 

контролю за ходом і результатами навчальної роботи студентів; передбачення 

труднощів у навчальній діяльності студентів; створення моделі навчального 

заняття. 

Конструктивний компонент педагогічної діяльності викладача вищої 

школи передбачає: знання особливостей кожного типу форм організації 

навчання; уміння побудувати конкретну форму навчання відповідно до 

реальних педагогічних ситуацій; уміння добирати оптимальну сукупність 

методів навчання для досягнення поставлених цілей навчання; уміння обирати 

доцільну структуру навчального заняття в залежності від стану опрацювання 

навчальної програми предмета та мети заняття; вміння відібрати кількість і 

обсяг навчального матеріалу в залежності від часу навчання і рівня підготовки 

студентів; уміння конструювати методичну структуру навчального заняття, 

відповідну дидактичній структурі. 

Викладацька діяльність тісно пов’язана зі спілкуванням, здійснюється 

завдяки йому. Комунікативний компонент діяльності викладача реалізується в 

процесі передачі навчальної інформації студентам і в процесі формування 

ділових та міжособистісних відносин. Ефективність процесу передачі 

інформації викладачем залежить від фахових і психолого-педагогічних знань і 

вмінь.  
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Організаторський компонент педагогічної діяльності є чи не 

найважливішим, тому що від сформованості цієї групи умінь залежить рівень і 

якість практичної роботи викладача. До організаторських здібностей та умінь 

можна віднести: вміння організовувати свою власну діяльність відповідно до 

поставленої мети; вміння раціонально розподіляти час діяльності; здатність до 

самоконтролю, вміння дотримуватись плану діяльності; здатність 

контролювати темп навчання з кута зору ефективної взаємодїї викладача і 

студентів та коректувати його в залежності від реальних умов; уміння 

організовувати навчальну діяльність студентів і контролювати їх діяльність, 

переключати студентів на інший вид діяльності; вміння здійснювати контроль 

за діяльністю студентів, оцінювати якість виконаної ними роботи; вміння 

формувати вимоги до студентів і домагатися їхнього виконання; спрямовувати 

діяльність студентів завдяки системі доцільних і розумних вимог; уміння 

розподіляти функції, делегувати функції і визначати відповідальність у ході 

навчального процесу; вміння створити ситуацію співучасті студентів у ході 

навчального процесу. 

Велику роль відіграють перцептивні (тобто здатність визначати 

емоційний стан людини за її мімікою, позою, жестами) та сугестивні (здатність 

чинити вплив на людину, змінюючи характер її діяльності) уміння викладача. У 

процесі навчання ці групи умінь набувають різного значення. За мімікою, 

позою та жестами студентів викладач визначає їхній стан готовності до заняття, 

прагнення брати активну участь у навчальній діяльності або бажання уникнути 

її, психофізичний стан, рівень розуміння навчального матеріалу або рівень 

утруднень при осмисленні тощо. Результати спостережень дозволяють 

викладачеві коригувати навчальний процес і міжособистісні відносини, що 

складаються в ньому. 

Як бачимо, рівень педагогічної майстерності викладача вищої школи є 

важливим чинником навчально-виховного процесу, він позначається на 

результатах навчання студентів, на формуванні їх як особистостей. У свою 

чергу, розвиток педагогічної майстерності викладача тісно корелює з його 
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ставленням до себе, вимогами до своєї діяльності, особистісними якостями. 

Можна вивчити свій фаховий предмет, можна мати систему психолого-

педагогічних знань, але це не забезпечить відповідної майстерності.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що процвітання 

української держави в сучасних умовах господарювання багато в чому 

залежить від кваліфікації та перспектив розвитку інтелектуальних ресурсів 

апарату державного управління. 

Дослідженню розвитку трудового потенціалу присвячені роботи Е. 

Абдураманової [1], О. Астахової [2], І. Джаін [3], В. Кременя [4], М. Степко [4], 

С. Ніколаєнко [4, 5] та ін. 

Одним з основних напрямів діяльності держави є європейська співпраця 

щодо забезпечення якості вищої освіти 

http://oaji.net/articles/2014/690-1396608900.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vpm_2011_8%282%29__40
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Якість вищої освіти є національним пріоритетом і передумовою 

національної безпеки України, додержання міжнародних норм і вимог 

законодавства української держави щодо реалізації права громадян на освіту. 

На забезпечення якості вищої освіти спрямовують матеріальні, фінансові, 

кадрові та наукові ресурси суспільства й держави. Висока якість вищої освіти 

передбачає взаємозв’язок освіти і науки, педагогічної теорії і практики. 

Не випадково питання якості освіти та її гарантування перебувають у 

центрі уваги як Міністерства освіти і науки України, так і освітянської 

громадськості. Забезпечення якісної освіти важливе при формуванні зони 

європейської освіти, а також є однією з головних умов довіри, мобільності та 

мотивації студентів до навчання в ВНЗ України. 

Якість вищої освіти – це багатовимірне поняття, яке охоплює усі сторони 

діяльності вищого навчального закладу: освітні програми, навчальну і 

дослідницьку роботу, професорсько-викладацький склад і студентів, навчальну 

базу і ресурси.  

У широкому розумінні якість вищої освіти розглядають як збалансовану 

відповідність процесу, результату і самої освітньої системи меті, потребам і 

соціальним нормам (стандартам) освіти; у вузькому – як перелік вимог до 

особистості, освітнього середовища й системи освіти, яка реалізує їх на певних 

етапах навчання. 

Застосування терміну “якість” (quality) до освіти викликана самим 

життям, пошуками як загальноприйнятого його визначення, так і формуванням 

засобів вимірювання і порівняння рейтингу освіти різних країн чи різних типів 

закладів в одній країні. 

Можна навести кілька визначень цього поняття  

1) якість освіти – певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного і 

морального розвитку, якого досягли випускники освітнього закладу 

відповідно до запланованих цілей навчання і виховання; 

2) якість освіти як галузь соціальних послуг – здатність її органів 

керування і безпосередніх виробників освітніх послуг задовольняти встановлені 
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або передбачувані потреби суспільства, окремих соціальних груп і громадян в 

отриманні освіти або набутті професійної компетентності.  

Як зазначає академік О. Ляшенко, “якість освіти – це багатовимірне 

методологічне поняття, яке рівнобічно віддзеркалює суспільне життя – 

соціальні, економічні, політичні, педагогічні, демографічні та інші життєво 

значущі для розвитку людини сторони життя. 

Як системний об’єкт її характеризують якість мети, якість педагогічного 

процесу і якість результату.  

Національною доктриною розвитку освіти законодавчою базою 

визначено якість мети освіти, а державними стандартам освіти – якість 

навчальних результатів. Різні аудиторіями в системі освіти також неоднозначно 

розуміють якість освіти. 

Батьки, наприклад, можуть співвідносити якість освіти з розвитком 

індивідуальності їхніх дітей. 

Якість для вчителя може означати наявність якісного навчального плану, 

забезпеченого навчальними матеріалами. 

Для студентів якість освіти, безсумнівно, пов’язується з внутрішкільним 

кліматом, у той час як для бізнесу і промисловості якість освіти співвідноситься 

з життєвою позицією, уміннями і навичками, знаннями випускників. 

Як політична категорія якість освіти акумулює в собі засади освітньої 

політики держави на певному етапі її розвитку й основні стратегічні лінії 

розвитку національної системи освіти в контексті світових тенденцій. 

Як категорія управління якість освіти визначає стратегії впливу на певні 

показники функціонування освітньої системи та обирає можливі шляхи її змін 

ірозвитку. 

Як педагогічна категорія якість освіти є квінтесенцією:  

1) сутності поняття; 

2) процедур діагностики; 

3) аналізу явищ і властивостей суб’єктів освітнього процесу. 
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Як зазначають дослідники якість освіти – це узагальнений показник 

розвитку суспільств у певному часовому вимірі. Тому його слід розглядати в 

динаміці тих змін, що характеризують поступ держави в контексті світових 

тенденцій: вона  рухається до консолідації та інтеграції в світову спільноту чи 

протистоїть їй, ставлячи власні інтереси понад усе. 

На наш погляд, якість освіти ще й соціальна категорія, що визначає стан і 

результативність освітнього процесу в суспільстві, її відповідність потребам і 

вимогам професійної компетентності особистості. 

Для оцінювання якості освіти у світовій практиці застосовуються три 

основні підходи: репутаційний (на основі експертних оцінок), результативний 

(за об‘єктивними показниками) і загальний. 

Особливості сучасних критеріїв оцінювання якості освіти в тому, що вони 

припускають: свободу для університетів у формуванні учбових планів; 

особливу увагу до якості підготовки фахівців; необхідність постійного 

вдосконалення освітніх програм з метою підвищення їх якості; стимулювання 

інновацій в освітніх стандартах.  

Дослідження показало, що поняття якості освіти в світі розуміють по-

різному. Це пояснюється насамперед різним його трактуванням. Скажімо, 

Міжнародний інститут планування освіти в Парижі пропонує під якістю освіти 

розуміти “якісні зміни в навчальному процесі і в навколишньому середовищі 

учнів, які можна зафіксувати як поліпшення їхніх знань, умінь і цінностей”. 

Європейська система забезпечення якості освіти базується на 

Європейських стандартах і рекомендаціях які у свою чергу ґрунтуються на 

наступних основних принципах: 

 зацікавленість студентів і роботодавців, а також суспільства в цілому у 

високій якості вищої освіти;  

 ключова важливість автономії закладів і установ, збалансована 

усвідомленням того, що автономія несе із собою дуже серйозну 

відповідальність;  
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 система зовнішнього забезпечення якості повинна відповідати своїй 

меті і не ускладнювати роботу навчальних закладів більше, ніж це необхідно 

для виконання цією систему своїх завдань.  

Моніторинг якості освіти у вищому навчальному закладі включає: 

- діагностику засвоєння знань і умінь студентами; 

- періодичну атестацію викладачів; 

- оцінку діяльності окремих підрозділів (кафедр, факультетів тощо та ВНЗ 

у цілому). 

Слід відзначити, що в Україні існує ряд не вирішених питань у системі 

забезпечення якості освіти, які  в свою чергу впливають на її стан та якість. 

Необхідно вжити ряд заходів для модернізації якості вищої освіти, адже 

існуючі стандарти не відповідають Європейській системі забезпечення якості 

вищої освіти 

Для оцінки засвоєння знань та умінь студенті використовують: контроль 

знань на вході, який здійснюється на вступних випробувань на початку 

першого семестру (так звані «нульові» контрольні роботи з математики, фізики, 

хімії); поточний контроль, який здійснюється протягом семестру; семестровий 

контроль під час проведення екзаменаційних сесій; контроль знань і умінь 

випускників за результатами державних іспитів та захисту дипломних проектів 

і робіт. 

У вищих навчальних закладах зусилля концентруються на підвищенні 

об'єктивності оцінювання, впроваджуються письмові, в тому числі тестові 

форми контролю, приділяється увага якісній підготовці контрольних завдань, 

пропонуються завдання різної складності з відповідним оцінюванням 

результатів за багатобальною шкалою. Головним обраним напрямком є 

комплексне оцінювання загальної і професійної підготовки фахівця -

випускника закладу. 

Джерелами набуття студентами практичних навичок є: 1) виконання 

індивідуальних завдань; 2) залучення до співпраці з підприємствами під час 

виконання їх замовлень. Останнє є більш дієвим, оскільки людина працює з 
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реальним завданням, результати вирішення якого будуть затребувані та 

використані у подальшому. Проте в обох випадках роботою студента має 

керувати викладач і саме від його професійних навичок залежать рівень та 

якість підготовки. На жаль, значна кількість викладачів прийшла на 

викладацьку роботу зі студентської лави і не розуміє повною мірою 

особливостей діяльності підприємств, підходів роботодавців до організації 

справи та оцінки результативності найманих працівників. Тому гостро постає 

проблема розвитку викладацького складу саме у напрямку набуття досвіду 

практичної діяльності.  

Відповідно до Закону України про вищу освіту, викладачі вузів один раз 

на п‘ять років проходять підвищення кваліфікації, що включає у себе 

теоретичну та практичну підготовку.  

Система оцінки передбачає можливість визначення одиничних і 

комплексних показників якості за певний період часу (як правило, за рік), а 

також можливість аналізу динаміки їхніх змін протягом кількох років. Групові 

показники характеризують окремі види і напрямки діяльності ВНЗ. 

Оцінка роботи викладачів проводиться за допомогою системи показників, 

які характеризують наступні складові їхньої діяльності: навчальну і методичну 

роботу, а також наукову роботу (в тому числі кількість аспірантів, якими керує 

викладач, кількість публікацій в наукових виданнях, обсяги науково-дослідних 

робіт та ін.). 

Експертами ВНЗ Харкова та Державної інспекції був проведений аналіз 

ступеня впливу різних факторів на якість вищої освіти за арифметичною 

усередненою вагою та рейтингом. 

Аналізуючи вплив якісних характеристик науково- педагогічного 

персоналу на якість вищої освіти, слід зазначити, що з 16 розглянутих факторів 

за рейтингом впливу на якість вищої освіти (узагальнені дані) 3 місце посідає 

наявність у викладачів мотивації до успішної діяльності (9,35%), 5-те - якісний 

склад викладачів (8,17%). Якісними характеристиками науково-педагогічного 

персоналу можна вважати й рівень методичного забезпечення студентів (5,25%) 
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– 11-те місце за рейтингом - та рівень наукових досліджень у ВНЗ (4%) – 12 

місце.  

Як бачимо, кадровий потенціал ВНЗ суттєво впливає на якість надання 

освітніх послуг. Але, на жаль, у ВНЗ України існують прояви корупції, 

хабарництва, що створює негативний резонанс у суспільстві і свідчить про 

необхідність вжиття додаткових заходів для забезпечення реалізації державної 

політики в галузі освіти.  

Можна виділити три елементи якості вищої освіти: якість потенціалу 

вищої освіти, якість процесу вищої освіти і якість результату вищої освіти. 

Якість потенціалу вищої освіти виражається в таких характеристиках, як 

якість освітнього стандарту, якість освітніх програм, якість матеріально-

технічної і інформаційно-методичної бази, якість науково-педагогічних кадрів, 

якість викладання (навчального процесу, педагогічної діяльності), якість 

наукових досліджень, якість підготовки абітурієнтів і студентів, якість 

виховання тощо. 

Якість процесу вищої освіти – це якість технології освіти, використання 

активних форм навчання, контролю освітнього процесу, якість мотивації 

викладацького складу на творчість і ефективність педагогічної роботи, якість 

ставлення студентів до освіти, інтенсивність освітнього процесу, управління 

освітою, методи презентації знань. 

Якість вищої освіти характеризує також результат освітньої діяльності: 

усвідомлення професіоналізму, розпізнання і реалізація індивідуальних 

здібностей і особливостей, задоволення вимог споживачів, працевлаштування, 

кар’єра і зарплатня, оволодіння методологією самоосвіти, наявність гарантії 

застосування отриманих знань і практичних навичок з вигодою для 

дипломованого спеціаліста. 

У різних країнах відпрацьовують свої моделі «еталонного» вищого 

навчального закладу, визначаючи його за допомогою спеціальних методик. 

Рейтинги, як правило, визначаються, виходячи з п'яти основних 

показників: 
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- репутація вищого навчального закладу ; 

- конкурс осіб, які вступають до університету; 

- науковий потенціал професорсько-викладацького складу; 

- фінансові ресурси; 

- задоволеність студентів. 

Таким чином, слід відзначити, що в Україні існує ряд не вирішених 

питань у системі забезпечення якості освіти, які  в свою чергу впливають на її 

стан та якість. Необхідно вжити ряд заходів для модернізації якості вищої 

освіти, адже існуючі стандарти не відповідають Європейській системі 

забезпечення якості вищої освіти 
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МІЖПРЕДМЕТНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Складність та взаємний вплив економічних явищ, що мають місце у 

повсякденному житті, потребує співпраці різних дисциплін для їх вивчення. 

Необхідною умовою цієї співпраці є взаємодоповнюваність наук з метою 

вдосконалення знань, а також появи навичок інтерпретувати світ та явища. 

Міжпредметний підхід стає дуже популярним у викладанні економічних наук. 

Це не дивно, оскільки під час викладання економіки у вищій школі 

педагоги часто стикаються з різними проблемами, особливо щодо засвоєння 

студентами інших неекономічних спеціальностей основних економічних явищ, 

відповідних термінів та їхнього застосування в повсякденному житті. Щоб 

подолати подібні проблеми, педагоги повинні виявляти та застосовувати нові 

методи викладання, що відповідали б потребам, інтересам та здібностям 

студентів. 

Сучасна педагогічна література пропонує поєднання ряду новітніх 

методів, серед яких навчання через мистецтво, робота в командах, навчання на 

досвіді (експерименті) та метод проектів. Запропоновані методи демонструють 
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чудові результати щодо їх практичного застосування. Отож, розглянемо ці 

методи більш детально. 

Мистецтво може бути впроваджене у навчальний процес як стимул для 

залучення інтересу студентів. Мистецтво може бути цінним для освіти, 

оскільки художні твори – це не просто вираз художника, а творчість із 

виховним значенням. Така інтеграція не має на меті наповнити студента 

знаннями, але мотивувати для того, щоб спостерігати, досліджувати, 

експериментувати, уявляти та створювати власні асоціації та емоції. Мистецтво 

спрямоване на сприяння рефлексії, критиці, творчому мисленню та 

естетичному досвіду студента з метою розвитку його системи цінностей. 

Використання мистецтва у навчанні доцільне на завершення аналітичної 

складової роботи під час семінару чи самостійної роботи студента. Адже для 

того, щоб інтерпретувати мистецький твір, студент повинен володіти знаннями 

про відповідне історичне, соціальне та культурне середовище. Твори мистецтва 

– це не лише прості ілюстрації чи уявлення, адже вони викликають інтерес, 

оскільки пропонують можливість доповнити знання студентів з різних 

предметів і дають можливість співвіднести питання, пов'язані з окремими 

життєвими аспектами, такими як етика, любов, дружба, сім'я, справедливість,  

соціальне середовище тощо. 

Не заперечуючи значення традиційних методів навчання на бакалавраті, 

значна кількість викладачів усвідомлює важливість спільної роботи під час 

навчання. За цим методом всі студенти повинні працювати в групах, щоб 

спільно виконувати завдання задля досягнення навчальних цілей. Групи 

можуть бути призначені викладачем або самими студентами, але ключовим 

фактором успіху методу є необхідна взаємозалежність, щоб виконати завдання, 

і той факт, що жоден студент не може виконати завдання без допомоги інших. 

Метод проекту – це досвід експериментального навчання, який 

використовується у навчанні та допомагає студентам розвивати багато навичок. 

Це сучасна форма навчання, що активізує роботу студентів починаючи з 

конкретних міркувань щодо теми та цілей проекту, аж до досягнення мети 
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шляхом співпраці між студентами, орієнтуючись на участь, а не кінцевий 

результат. Зокрема, він підтримує та заохочує співпрацю, пропонує шанс 

студентам взяти участь в управлінні та реалізації складних планів роботи, 

таким чином розвиваючи критичне мислення та такі потрібні навички спільної 

роботи. 

Експериментальне навчання – навчання на досвіді передбачає 

цілеспрямовану взаємодію викладача зі студентами у обговоренні 

безпосередніх життєвих ситуацій задля висловлення власної думки, 

розширення знань, розвитку навичок спілкування, обгрунтування цінностей. На 

відміну від традиційних ситуацій у авдиторії, де студентам, можливо, 

доведеться конкурувати один з одним, або, можливо, доведеться залишатися 

невключеними або немотивованими і де викладання є більш структурованим, 

студенти в досвідних ситуаціях навчання мають шанс співпрацювати і вчитися 

один у одного. Навчання розраховане на залучення студентів та їх прямого 

досвіду, який тісно пов'язаний з проблемами реального світу та реальними 

життєвими ситуаціями. Викладач виступає в якості фасилітатора, а не 

контролера успішності студентів. Прихильники експериментального навчання 

стверджують, що студенти будуть більш мотивовані вчитися, коли мають 

особистий досвід щодо даної теми, а не опрацьовують призначену для вивчення 

главу підручника. 

Ці методики можуть застосовуватись як окремо, так і в поєднанні між 

собою. Міжпредметний підхід дозволяє глибше зрозуміти явища, творчо 

підійти до вивчення питань, краще закріпити опрацьований матеріал.  

Конструктивізм – це педагогічний підхід, згідно з яким знання не передаються 

від викладача до студента, а вибудовуються  в соціальному середовищі самого 

студента, на основі раніше існуючої когнітивної структури, яку студент 

вдосконалює, збагачує або модифікує. Згодом студент спирається на наявні 

знання, досвід, переконання та особисті теорії, щоб осягнути нові знання, за 

допомогою середовища взаємодії та співпраці з викладачами та студентами.  
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Отже, можна стверджувати, що застосування сучасних навчальних 

підходів дає хороші результати, а переваги для студентів, що вивчають 

економічні дисципліни, зростають. 

 

 

Смолінська С. Д., к.е.н., доцент 

доцент кафедри фінансового менеджменту  

Львівський національний університет імені Івана Франка  

 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Компетентність – спеціальним шляхом структуровані (організовані) 

набори знань, умінь, навичок і ставлень, що дають змогу людині визначати, 

тобто ідентифікувати і розв'язувати незалежно від ситуації проблеми, 

характерні для певної сфери діяльності. Компетентний – освічений у певній 

галузі; той, хто має право за власними знаннями чи повноваженнями 

виконувати або вирішувати "будь-що".  

Педагогічна майстерність викладача являє собою процес, в якому домінує 

елемент самореалізації. Вона дає змогу викладачам гармонізувати внутрішні та 

зовнішні фактори формування професійної культури, створює додаткові умови 

для реалізації внутрішнього потенціалу студентів, задоволення тих потреб, які в 

процесі аудиторної роботи не задовольняються. Педагогічна майстерність 

викладача має бути орієнтована на особистість студента. 

Ефективність навчального процесу у вищих навчальних закладах 

залежить від діяльності викладачів. Викладацька робота має специфіку залежно 

від того, чи це молодші курси, чи старші. Викладачам молодших курсів слід 

більший акцент ставити на проблему адаптації студентів до умов навчання у 

BH3. Це є закономірними, оскільки важкий період адаптації першокурсників до 

нових умов потребує психологічної підтримки, надати яку може лише 

викладач, який розуміє і поважає студента. У зв’язку з тим серед особистісних 
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рис викладача слід назвати чесність, справедливість, вміння бути хорошим 

психологом, який зможе зрозуміти іншу людину, що  особливо важливо для 

студентів молодших курсів.  

А коли студент адаптується і навчиться вирішувати свої проблеми 

самостійно, він стає менш вимогливим у оцінці особистісних якостей викладача 

і більше звертає увагу на його наукову компетентність. Треба сказати, що 

робота викладача зі студентським активом триває з першого по п’ятий курс, але 

цей процес набуває з часом інших якостей. Викладач студентів старших курсів 

повинен більше уваги приділяти питанням професійного самовизначення 

студентів. 

Компетентний викладач повинен у процесі організації навчальних заходів 

виконувати наступні функції: 

1. Інформаційна. Викладач виступає носієм, зберігачем наукових знань з 

теорії і методики навчального процесу (знання закономірностей, принципів, 

предмета, об’єкта, засобів навчальної діяльності). Саме викладач повинен 

акумулювати духовні знання, бути для студентів джерелом досвіду, 

різноманітної інформації, яку при необхідності може одержати кожен студент. 

2. Організаторська. Викладач – організатор взаємодії в студентській 

групі. Він сприяє створенню системи взаємозалежностей між студентами, що 

визначають, породжують певні відносини даної особистості до інших людей, 

праці, суспільства, самого себе. Викладач – організатор різних навчальних 

програм, суть яких залежить від особливостей різних категорій студентської 

молоді. 

Організаторська функція полягає в умінні залучати студентів групи до 

різних видів навчальної діяльності:  

 пізнавальної, що збагачує уявлення студентів про навколишню 

дійсність;  

 суспільно-корисної, спрямованої на загальну користь і благо;  

 ціннісно-орієнтаційної, яка розкриває студентам духовні та 

матеріальні соціально значущі цінності й орієнтує на них їх поведінку;  
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 художньо-творчої, що дає студентам реалізувати індивідуальні творчі 

задатки та здібності;  

 до вільного спілкування, організації дозвілля студентів. 

3. Стимулювальна. Спрямована на створення розвиваючого середовища, 

атмосфери психолого-педагогічної підтримки студентів, що повинно сприяти 

самоутвердженню, самореалізації потенціалу можливостей молодої людини. 

Полягає у своєчасному виявленні зрушень на краще в розвитку кожного 

студента і відповідному заохоченні його до наступних корисних дій і вчинків. 

4. Навчальна. Реалізується шляхом навчання студентів засобами 

аналітичної, проектувальної, комунікативної, організаційної діяльності з тим, 

щоб вони добре орієнтувались у пізнавальній та профорієнтаційній ситуаціях. 

5. Дослідна. Полягає у спостереженні за діяльністю студентів, діагностиці 

рівня вихованості особистості та складанні програм її випереджального 

розвитку; у інтересі до виховання, до її внутрішнього світу, у захопленості 

людиною в цілому, у потребі пізнати її є природним для справжнього 

дослідника. 

6. Спрямовувальна. Націлює студента на правильний життєвий шлях 

своїм моральним життям і мудрими порадами, а також створенням гуманних 

взаємостосунків серед студентів, дає моральній дороговказ, приклад для 

наслідування своїм студентам. Одночасно викладач виступає і в ролі 

консультанта, який надає при необхідності допомогу в саморозвитку кожній 

молодій людині. Спрямовує її діяльність, опираючись на природні дані 

студента, пробуджує його задатки, здібності. 

7. Соціальна. Передбачає вивчення викладачем об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, які впливають на розвиток особистості; вироблення 

навичок соціальної поведінки, спрямованих на успішне включення юнацтва в 

структуру сучасного життя і виробництва. 

8. Координаційна. Полягає у спрямуванні викладачем зусиль усіх 

педагогів, батьків і представників громадськості на позитивні результати у 

вихованні студентів.  
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Викладачеві надзвичайно важливо знати студента таким, яким він є в 

дійсності, тобто його об’єктивну оцінку. Одержати таку оцінку допомагає 

узагальнення незалежних характеристик. На основі зіставлення даних власного 

спостереження з даними, одержаними з інших джерел, викладач складає 

об’єктивне уявлення про того чи іншого студента, про його позитивні або 

негативні риси, без знання яких не можна забезпечити індивідуальний підхід у 

вихованні, знайти шляхи і засоби піднесення рівня вихованості студентів, 

прищеплення йому умінь і навичок правильної поведінки, його життєвої 

орієнтації. 
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ОСНОВНІ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА В 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

Сучасне навчання і виховання студентів вимагає педагогічної етики, 

визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага та творче 

співробітництво викладача та студента. Принципово важливою є орієнтація 

партнерської діяльності викладача та студента на розвиток творчості – творчої 
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активності, творчого мислення, здібностей до адекватної діяльності в сучасних 

умовах. 

У педагогіці співробітництва відносини з студентами будуються таким 

чином, щоб дати їм нові стимули, закладені у самому навчанні, залучити їх до 

спільної праці та творчої взаємодії викладача і студентів, спрямовані на 

опанування студентами предмету. 

Педагогіка співробітництва реалізується через певні ідеї: 

- ідея навчання без примусу (Ш. Амонашвілі, В.О. Сухомлинський, С. 

Лисенкова, В. Шаталов) передбачає виключення всіх засобів примусу з 

арсеналу педагогічних засобів; припускає наявність таких особистісних якостей 

викладача, як гуманність, комунікативність, ціннісне відношення до учня. Ці 

якості формуються за допомогою використання комунікативних ігор, тренінгів, 

тестів. Крім того викладач повинен володіти знаннями про психологію молоді, 

засади гуманної педагогіки, володіти прийомами мотивації, визнавати 

пріоритетності суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчальному процесі. Цього 

можна досягти шляхом знайомства з теоретичними засадами гуманної 

педагогіки, переглядом уроків педагогів-гуманістів, участю у коуч-тренінгах із 

суб’єкт-суб’єктною взаємодією; 

- ідея важкої мети (С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає у тому, що перед 

усіма студентами ставиться складна ціль, водночас викладач всіма засобами 

має налаштувати студентів на її досягнення, вселити в них упевненість у 

перемозі над труднощами. Таку особистісну якість викладача можна 

сформувати шляхом програвань педагогічних ситуацій та їх аналізу. Вона 

передбачає готовність до інноваційної діяльності, що досягається шляхом 

включення викладача до роботи у творчих групах, розробкою моделі 

інноваційної діяльності; 

- ідея опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає у 

наданні студентам опорних сигналів (символів, схем, таблиць, слів тощо) для 

забезпечення кращого розуміння, структурування, запам’ятовування матеріалу, 

а також для побудови відповіді; передбачає вміння викладача з одного боку – 
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систематизувати і перетворювати інформацію належним чином, з іншого – 

моделювати. Це досягається за допомого вирішення логічних вправ та задач, 

моделюванням та проектуванням; 

- ідея вільного вибору (Ш. Амонашвілі, І. Волков, С. Лисенкова, В. 

Шаталов) полягає у наданні студенту свободи вибору у процесі навчання, тобто 

студент може обирати завдання, здачу, тему твору, сам брати участь у 

складанні завдань для одногрупників; спрямована на демократичність та 

спрямованість викладача на розвиток студента, що можливо досягти за 

допомогою аналізу досвіду роботи інших викладачів і вчителів, участі у 

тренінгах. Вміння «контактувати» з студентами є провідною педагогічною 

умовою ідеї вільного вибору, яка може бути сформована внаслідок програвання 

управлінських ситуацій у ділових іграх та тренінгах; 

- ідея випередження (І. Волков, С. Лисенкова, Б. Нікітін, В. Шаталов) 

дозволяє включати у програму більш складний матеріал, об’єднувати його в 

блоки, починати заздалегідь вивчати складні теми, закладати перспективу 

вивчення теми наступного уроку; спирається на такі якості особистості, як 

прогностичність, стратегічне бачення педагогічної діяльності, відповідальність, 

які супроводжуються здатністю до стратегічного планування. Засобами 

формування цих якостей є стимулювання педагогічної діяльності, складання 

перспективних планів розвитку студентів, саморозвитку, участь у 

стратегічному плануванні; 

- ідея великих блоків (І. Волков, І. Іванов, В. Шаталов, М. Щетинін) 

заснована на тому, що у крупному блоці матеріалу (об’єднання 6 – 10 уроків 

або тем в один блок) легше встановити логічні зв’язки, виокремити головну 

думку, поставити та розв’язати проблему; спрямована на наявність таких 

якостей особистості: глибоке знання матеріалу, уміння систематизувати, 

інтегрувати, а також володіння технологією інтеграції змісту навчального 

матеріалу. Засобами формування таких якостей є досконале усвідомлення 

матеріалу, встановлення взаємозв’язків, складання інтегрованих уроків, карт 

понять, робота з літературою та у мережі Інтернет; 
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- ідея відповідної форми (І. Волков, Є. Ільїн, В. Шаталов) полягає у тому, 

що заняття за своєю формою має відповідати предмету, що вивчається; 

реалізується через обізнаність, креативність, відкритість, здатність 

результативно вирішувати творчі завдання, незалежність суджень, 

спрямованість на творчі досягнення, володіння інтерактивними технологіями. 

Дана ідея з поданими якостями реалізується шляхом розширення знань про 

педагогічні технології, поглиблення предметних знань, перегляду занять з 

використанням інтерактивних технологій, аналізу викладацького досвіду; 

- ідея інтелектуального фону групи (І. Волков, С. Лисенкова, В. Шаталов, 

М. Щетинін) передбачає створення загальних життєвих цілей та цінностей у 

групі, для чого необхідно розвивати здібності та нахили студента в діяльності, 

що його цікавить, давати свободу творчості; 

- ідея самоаналізу (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, І. Іванов, В. Караковський, В. 

Шаталов, М. Щетинін) насправді реалізує ідею колективного аналізу та 

оцінювання діяльності кожного студента; можлива за умови володіння 

педагогом прийомами рефлексії, емпатії, а також здатності аналізувати та 

розуміти власні дії, здатності до самопізнання. Це забезпечується шляхом 

використання тренінгів спрямованих на “програвання” в уяві моделей 

поведінки, уявлення себе на місті студента, рефлексивних вправ, програвання 

навчальних ситуацій у ділових іграх. 

Реалізація цих ідей у навчальному процесі забезпечить ефективне 

співробітництво викладача та студента та досягнення високих результатів у 

навчанні. 
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МЕТОДИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 

В епоху науково-технічного прогресу і ринкових відносин виникає гостра 

необхідність у якісних професійних знаннях майбутніх фахівців. Тому 

виховання позитивного ставлення до навчальної діяльності належить до числа 

тих важливих проблем, від вирішення яких значною мірою залежить підготовка 

майбутнього фахівця. Це складний педагогічний процес. Тим більше що багато 

студентів, для яких деякі навчальні предмети є тільки лише загальноосвітніми 

дисциплінами і вони не пов’язують їх вивчення з своєю майбутньою 

спеціальністю.  

Ця обставина значно ускладнює процес навчальної діяльності. Крім того, 

не всі студенти з перших днів навчання у вищому навчальному закладі можуть 

приступити до вивчення навчальних предметів згідно з вимогами вищого 

навчального закладу. Причини тут різні: є прогалини в знаннях, не 

сформувалася звичка працювати самостійно вдома, користуватися науковою 

літературою. У багатьох студентів переважає думка, що вони взагалі не здатні 

оволодіти певним навчальним предметом, тому і не навчаються в повну силу.  

Дуже важливо створити оптимальні умови для успішної навчальної 

діяльності студентів, допомогти їм адаптуватися до нових умов навчання, 

заохочувати прагнення засвоїти професійні знання. Висока мотивація навчання 

може стати чинником, що формує особистість студентів, сприяє їх різнобічного 

розвитку та реалізації їх можливостей у майбутній професійній діяльності. Все 
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це можливо завдяки вирішенню проблеми активізації навчальної діяльності 

студентів.  

Майстерність викладача вищої школи полягає в тому, щоб задовольнити 

допитливий розум студента, змусити діяти його інтерес, здобуваючи знання. 

Необхідно включати студентів у процес навчальної діяльності як активних 

співучасників, а не пасивних слухачів. Таке заняття буде цікавим і викладачеві і 

студенту. Зробити учня уважним – значить, перш за все, організувати 

діяльність, яка від нього вимагається. Особливо це важливо у випадку 

сприйняття. Адже слухати вчителя потрібно вміти, щоб витягти зміст, 

дізнатися, зрозуміти.  

Як відомо, навчання складається з чотирьох складових:  

1) навчальної інформації, тобто змісту навчання;  

2) викладання, тобто діяльності викладачів;  

3) навчання, тобто діяльності студентів;  

4) матеріальних засобів передачі навчальної інформації та контролю 

результатів навчання [1].  

Перша складова відповідає на питання чому навчати (знанням про 

навколишній світ, умінь і навиків, досвіду творчої діяльності), три останніх – як 

навчати? Обсяг знань постійно збільшується, тому, щоб в сучасних умовах 

надавати необхідну навчальну інформацію, можливі два шляхи: збільшити 

тривалість навчання або його інтенсифікувати. Цілком очевидно, що перший 

шлях у сучасних умовах неможливий. Виходячи з цього залишається тільки 

другий шлях – активізація процесу навчання, що реалізує принцип: за менші 

терміни навчання – більше знань, умінь, навичок навчальної діяльності. 

Мета викладача в сучасних умовах, в сучасному світі – навчити студента 

міркувати, думати, мислити. Основна тенденція освіти на сьогоднішній день – 

це "якість способу навчання". Інакше кажучи, важливо, щоб студент не тільки 

вивчив і запам’ятав навчальний матеріал, передбачений програмою, а навчився 

б мислити і міркувати. Це важке, але важливе педагогічна завдання.  
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Найважливішою умовою виховання позитивного ставлення до навчання 

та активізації навчальної діяльності студентів є створення позитивних 

переживань, пов’язаних з усім тим, що супроводжує засвоєння даного 

предмета. Одночасно переживання збуджують активність. Позитивні 

переживання перебувають у прямій залежності від мотивації. При високій 

мотивації студент проявляє активність, а за низької – пасивність.  

Прагненню до отримання нових знань сприяють такі мотиви:  

– значимість знань навчальних предметів для майбутньої професійної 

діяльності фахівця;  

– забезпечення професійної спрямованості змісту навчання;  

– зв’язок навчання з життям, з майбутньою професійною діяльністю;  

– застосування знань на практиці [2].  

Тому навчальний матеріал рекомендується відбирати на основі інтересів 

студентів. Інша умова, яка необхідна для активізації навчальної діяльності 

студентів – це атмосфера спілкування. Здатність викладача створити 

сприятливу атмосферу на занятті стимулює активність студентів.  

Доброзичливий тон викладача, створюваний ним психологічний комфорт 

на занятті, ввічливе, шанобливе ставлення до студентів, справедливість 

сприяють тому, що у студентів зникає страх помилитися і страх 

висловлювання. Важливо, щоб викладач був гуманним, вмів знайти для 

кожного студента добрі слова. Це стимулює бажання вчитися. За відсутності 

належного психологічного клімату студенти зазвичай ставляться до навчання 

формально. Виходячи з передумови, що весь процес навчання спрямований на 

виховання позитивного ставлення до навчальної діяльності, слід враховувати ту 

обставину, що він повинен впливати і на підготовку висококваліфікованого 

фахівця. Тому активізація навчальної діяльності, підвищення її ефективності є 

головною метою.  

Пізнавальний інтерес – вибірна спрямованість особистості на предмети і 

явища, що оточують дійсність. Ця спрямованість характеризується постійним 

прагненням до пізнання, до нових, більш повним і глибоким знанням. 
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Систематично зміцнюючись і розвиваючись, пізнавальний інтерес стає основою 

активізації навчальної діяльності студентів. Під впливом інтересу до предмета у 

студента постійно виникають питання, відповіді на які він сам активно шукає. 

При цьому пошукова діяльність відбувається з захопленням, студент відчуває 

емоційний підйом, радість від успіху [3].  

Активізація навчальної діяльності без розвитку пізнавального інтересу не 

тільки важка, але практично і неможлива. Ось чому в процесі навчання 

необхідно систематично започатковувати, розвивати і зміцнювати пізнавальний 

інтерес студентів і як важливий мотив навчання, і як стійку рису особистості, і 

як могутній засіб навчання, що виховує, підвищення його якості, і як умова 

активізації навчальної діяльності студентів.  

Оптимальність вибору методів активізації навчання студентів у вищій 

школі, на думку вітчизняних науковців, завжди пов’язана з досягненням 

результатів максимально можливих для конкретних умов, при мінімально 

необхідних витратах часу та ресурсів. У психолого-педагогічній літературі 

виокремлюють загальні підходи до вибору методів навчання, які залежать від 

умов організації навчально-виховного процесу, а саме: провідної парадигми 

національної системи освіти; загальних і професійних цілей освіти, виховання й 

розвитку майбутніх фахівців; провідних методологічних положень і установок 

сучасної загальної дидактики; особливостей змісту професіограми конкретного 

фахівця; особливостей змісту і методики викладання конкретної навчальної 

дисципліни та визначених її специфікою вимог до добору загальнодидактичних 

методів; мети, завдання, змісту матеріалу та дидактичного задуму конкретного 

заняття; наявності часу на вивчення даної теми, розділу; рівня розумової та 

фізичної підготовленості студентів; рівня оснащення навчально-матеріальної 

бази; педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників; 

методичного задуму конкретного заняття тощо [1].  

Виходячи із вищезазначеного, при підготовці студентів у ВНЗ необхідно 

застосовувати різні методи навчання в їх взаємозв’язку для того, щоб 

підготувати фахівця, який був би конкурентоспроможним на ринку праці.  
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Сьогодні науковцями доведено, що найбільш оптимальними у процесі 

підготовки фахівців у ВНЗ є застосування методів активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів (за В. Ягуповим), яких у психолого-

педагогічній літературі також називають активними (Ю. Бабанський, А. 

Вербицький, М. Новик, В. Рибальський, А. Смолкін та ін.) чи інтерактивними 

(А. Панфілова, В. Свистун, Л. Карамушка та ін.) методами навчання. Разом з 

тим, деякі науковці стверджують, що "… не буває пасивних чи активних 

методів;… мова повинна йти про майстерність, мистецтво слова, вміння 

викладача словом пробудити пізнавальні потреби студентів і, таким чином, 

спонукати їх до подальшої продуктивної навчально-пізнавальної діяльності" 

[2]. Однак, педагогічна наука не стоїть на місці, вона активно розвивається під 

впливом змін, які відбуваються в суспільстві. У зв’язку з цим, ми поділятимемо 

думку науковців, які надають методам активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів окремого значення не тільки в класифікації методів 

навчання, а й практичному їх застосуванні.  

Таким чином, на основі здійсненого аналізу науково-педагогічної 

літератури, ми можемо зробити висновок, що методи активізації навчально-

пізнавальної діяльності спрямовані на розвиток активності, самостійності 

майбутніх фахівців, які сприяють свідомому оволодінню ними знаннями, 

уміннями й навичками, викликають інтерес до майбутньої професійної 

діяльності, формують арсенал їх професійно важливих якостей, тим самим 

підвищують рівень їх професійної компетентності. Також слід відзначити, що 

тільки в діяльності можна виховувати і розвивати в студентах пізнавальну 

активність, тому що "діяльність основа розвитку людини, формування в ній 

цінних особистісних якостей, активної життєвої позиції".  
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ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА У РОЗВИТКУ  

СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Сучасна система вищої освіти, що повною мірою відповідає вимогам 

часу, є одним з найголовніших чинників зростання якості людського капіталу, 

генератором нових ідей, запорукою динамічного розвитку економіки і 

суспільства в цілому. Модернізація вищої освіти в Україні вимагає подолання 

низки проблем, серед яких найбільш актуальними є: невідповідність структури 

підготовки спеціалістів реальним потребам економіки, зниження якості освіти, 

повільні темпи інтеграції в світовий та європейський інтелектуальний простір 

тощо. 

Слід зазначити, що наявність великої кількості ВЗО призвело до 

стрімкого зростання загальної кількості студентів та випускників, 

неможливістю знайти роботу за фахом, надмірним навантаженням на 
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викладачів, недостатністю фінансування ВЗО та інші. За статистичними даними 

близько 85 % випускників українських середніх шкіл після закінчення школи 

вступають до ВЗО (у США близько 66 %).  

За даними Організації міжнародного співробітництва та розвитку до 

першої десятки країн світу з найвищою часткою осіб, що мають вищу освіту, 

належать Канада (51 %), Ізраїль (46 %), Японія (45 %), США (42 %), Нова 

Зеландія (41 %), Південна Корея (40 %), Великобританія (38 %), Фінляндія 

(38%), Австралія (38 %), Ірландія (37 %).  

Щодо якості освіти, то об’єктивним її критерієм є кількість студентів з 

інших країн, що навчаються у її вищих навчальних закладах. У світовому 

масштабі академічна мобільність студентів лише 4,1 млн. з понад 150 млн. 

загальносвітової кількості студентів навчалося за межами своїх країн, а це 

менше 3 %. За кількістю іноземних студентів Україна входить у першу десятку 

країн світу. Це не означає, що українська вища освіта не потребує суттєвого 

підвищення якості. 

Зростання ступеня масовості вищої освіти сприяє знеціненню 

отримуваних кваліфікацій та має негативні наслідки. Оскільки чим більше 

людей мають вищу освіту, тим гострішою є конкуренція за робочі місця. 

Незважаючи на це, масовість вищої освіти має і позитивні наслідки. Молодь, 

що прагне кращої якості життя готова докладати особистих зусиль в 

економічній діяльності та брати активну свідому участь у політичному житті 

держави, процесах її оновлення. 

Динамічні зміни в українському суспільстві, які характерні для всіх сфер 

діяльності, є неможливими без системного реформування національної системи 

освіти. Серед головних напрямів державної політики щодо розвитку системи 

вищої освіти, виходячи із основних засад європейської вищої освіти, 

сформованих у Великій Хартії Університетів, Болонській декларації та 

Левенському комюніке є – постійне підвищення якості освіти; оновлення її 

змісту та форм організації навчально-виховного процесу; формування 

наступності процесу здобуття вищої освіти, системи безперервної освіти та 
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навчання протягом життя; інтеграція системи вищої освіти України у світову 

систему вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій 

української вищої школи та інші.  

Щоб досягти успіху у здійсненні демократичних перетворень в освіті, 

особливо вищій, необхідно розвивати суб’єктно – суб’єктні взаємини між 

викладачами та студентами в навчальному процесі та їхні міжособистісні 

стосунки на засадах діалогу, співпраці та партнерства.  

Така кардинальна зміна соціальних ролей і позицій зумовлена вимогами 

часу, новою освітньою парадигмою.  

Педагогіка співробітництва – напрям у вітчизняній педагогіці 2-ї 

половини ХХ століття, що представляє собою систему методів і прийомів 

виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку 

особистості. У педагогіці співробітництва відносини зі студентами будуються 

таким чином, щоб дати їм нові стимули, закладені у самому навчанні, залучити 

їх до спільної праці та творчої взаємодії, спрямовані на опанування предмету. 

Педагогіка співробітництва реалізується через певні ідеї: ідея навчання 

без примусу; ідея важкої мети; ідея опори; ідея вільного вибору; ідея 

випередження; ідея великих блоків та ін. 

На сьогодні важливе значення у вихованні, підготовці фахівців мають 

стосунки «студент – викладач», які є тією психологічною цариною, де вперше 

розгортається особистісне самоствердження майбутнього фахівця, розвивається 

його самосвідомість, засвоюється модель професійної діяльності. Традиційна 

система навчання, нерідко, закріплює у студентів стереотипи мислення, 

невпевненість у своїх силах, пасивність, формалізм у професійних діях. 

Результатом ефективної взаємодії «студент – викладач»,  є формування у 

студентів здатності до управління своєю діяльністю, самим собою як суб’єктом. 

Він перетворює навчання у корисний процес, а саме: підвищення мотивації, 

самопізнання, вміння робити вільний вибір і відповідати за нього. 

Ефективність педагогічної взаємодії залежить не лише від особистості 

студента, але і від індивідуально психологічних характеристик викладача. Він 
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здійснює вплив на студентів не лише змістом своїх лекцій та інших навчальних 

занять, але і своєю поведінкою, звичками, манерами, своїм ставленням до 

справи, науки, колег і, в першу чергу, – до студентів. Слід зазначити, що 

спілкування викладача зі студентом – це не лише взаємини по вертикалі, але і 

взаємини по горизонталі (спілкування як з майбутніми колегами). 

Отже, сучасна психолого-педагогічна наука розглядає педагогічну 

взаємодію як професійне спілкування викладача та студента на заняттях та 

після занять, яке спрямоване на створення сприятливого, здорового 

психологічного клімату, на оптимізацію навчальної діяльності та відносин між 

викладачем та студентом, сприяє підвищенню репутації викладача та ВЗО 

загалом. 
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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ 

ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ 

Спілкування відіграє важливу роль у житті й діяльності кожної людини, 

адже людині важко бути щасливою, успішно працювати, 

самовдосконалюватися, самостверджуватися не контактуючи з іншими. 

Спілкування є однією з нагальних потреб людини, яка живе в суспільстві. У 

спілкуванні виявляється людська сутність, через спілкування (комунікацію) 

людина реалізує себе, стверджує, вирішує питання й проблеми. Завдяки 

спілкуванню відбувається обмін інформацією, діями та встановлюється 

взаєморозуміння. 

Що стосується педагогічного спілкування, то це – професійне 

спілкування педагога з усіма учасниками навчально-виховного процесу, 

змістом якого є обмін інформацією, пізнання один одного, організація і 
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стимулювання діяльності студентів, організація і корекція взаємин у колективі 

студентів, обмін ролями, співпереживання і створення умов для 

самоствердження особистості студента [1, с. 16].  

У межах педагогічного спілкування провідна роль належить викладачу, 

функції якого мають специфічні якості й ознаки, а особистісні психологічні 

характеристики здатні впливати як на навчально-виховний процес загалом, так і 

на особистісний розвиток кожного студента. У певному сенсі викладач є 

центральною фігурою у закладі вищої освіти, йому належить стратегічна роль у 

розвитку студента протягом професійної підготовки. При цьому якість та 

ефективність відносин викладача і студента залежить від того, який характер 

(стиль) спілкування обере викладач.  

Відповідно до стратегії взаємодії викладача і студентів виділяють 

наступні стилі педагогічного спілкування:  

 авторитарний – стиль диктату, коли студент розглядається тільки як 

пасивний виконавець і йому фактично відмовлено у праві на самостійність та 

ініціативу. Головними формами взаємодії за такого стилю спілкування є наказ, 

вказівка, інструкція, догана. Навіть подяка звучить як докір: «Ти добре сьогодні 

відповідав. Не чекав від тебе такого», а реакція на помилку студента – 

висміювання або різкі слова;  

 ліберальний – стиль, що характеризується нестійкою педагогічною 

позицією; виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формальному 

розв’язанні проблем. Такий стиль спілкування призводить до втрати педагогом 

контакту зі студентами і контролю над ними, відсутності уявлень про стосунки 

в колективі та індивідуальні особливості конкретних його членів, нездатності 

впливати на процес їх становлення; 

 демократичний стиль є найбільш ефективним у педагогічній 

діяльності. Він базується на повазі до особистості студента й орієнтований на 

стимулювання активності студентів, самоорганізацію і самоуправління 

особистості та колективу. Базується він на прагненні донести мету діяльності 
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до свідомості студентів, залучити їх до участі у спільній діяльності. Основними 

способами взаємодії є заохочення, порада, інформування, координація, що 

розвиває в студентів упевненість, ініціативність. Демократичне спілкування – 

це діалог «на рівних» [2].  

Відповідно до соціально-етичних установок викладача та способів їх 

виявлення в організації діяльності студентів, виділяють активно-позитивний, 

пасивно-позитивний, ситуативно-негативний та стійкий негативний стилі 

спілкування. 

Якщо у педагога стабільне активно-позитивне ставлення до студентів, то 

він виявляє ділову реакцію на їхню діяльність, допомагає у важку хвилину, 

відчуває потребу в неформальному спілкуванні. Вимогливість у поєднанні із 

зацікавленістю викликає у студентів довіру. 

Пасивно-позитивне ставлення викладача визначається установкою лише 

на вимогливість та суто ділові стосунки, які можуть забезпечити успіх у 

навчанні. Звідси – сухий, офіційний тон, брак емоційного забарвлення взаємин, 

що збіднює спілкування і гальмує творчий розвиток студентів. 

Ситуативно-негативне ставлення, що залежить від зміни настрою 

викладача, породжує у студентів недовіру, замкненість, нерідко лицемірство 

тощо. Викликаючи негативне ставлення до себе, викладач працює і проти 

дисципліни, яку викладає. Стійке негативне ставлення характеризується виявом 

грубості, використанням образливих, принизливих висловів, постійним 

недотриманням правил професійної етики, педагогічного такту.  

Крім того, важливим моментом в межах педагогічного спілкування є 

реалізація педагогічних технік і прийомів з арсеналу викладача, що 

допомагають студентам відчувати себе комфортно і психологічно та емоційно 

захищеними в різних ситуаціях. Як позитивне, слід відзначити, що педагогічній 

теорії і практиці досить давно відома техніка формування у людини 

суб’єктивного переживання успіху (при виконанні навчального завдання, 

доручення, формуванні умінь у різних видах пізнавальної діяльності тощо). 
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Техніка допомоги у встановленні оптимальних відносин студента з 

педагогом, уміння реалізувати комунікативні здібності, орієнтовно 

представлена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Прийоми формування позитивних відносин викладача і студента [3] 

Прийоми Що говорить викладач? Що чує і відчуває студент? 

Прийняття «Ти здібний» «Я здібний» 

Уважність «Я помічаю, що у тебе все 

добре виходить» 

«Я на щось здатен» 

«Я щось значу» 

Повага «Дякую тобі за…» «Мої зусилля помічені» 

«Мої старання потрібні» 

Схвалення «Мені подобається як ти…» 

«Важко не помітити, що у 

тебе дуже добре…» 

«Я спроможний» 

 

Постійна своєчасна і педагогічно доцільна підтримка педагогом студента 

як в навчальній діяльності, так і в різних видах позанавчальної стане 

позитивним чинником формування доброзичливих тісних й ефективних 

стосунків між усіма учасниками навчально-виховного процесу. Така система 

взаємодії (спілкування, співпраці) висуває високі вимоги до суб’єктів 

освітнього процесу. Йдеться про те, що в нинішніх умовах змінюється 

ідеальний образ викладача ЗВО, іншими стають і уявлення про форми й методи 

його взаємодії зі студентами, про їх базові характеристики. 

Варто також зазначити, що педагогічне спілкування є явищем 

поліфункціональним, яке забезпечує обмін інформацією, співпереживання, 

пізнання особистості, самоствердження, продуктивну організацію взаємодії. 

Обмін інформацією і ставлення співбесідників один до одного характеризує 

комунікативний аспект спілкування, пізнання особистості й самоутвердження – 

перцептивний, а організація взаємодії – інтерактивний. Педагогічне 

спілкування допомагає викладачу організувати взаємодію на занятті і поза ним 

як цілісний процес. Не обмежуючись лише інформаційною функцією, воно 

створює умови для обміну ставленнями, переживаннями, допомагає 

самоутвердженню студентів у колективі, забезпечує співробітництво і 

співтворчість в аудиторії. 
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Отже, педагогічне спілкування – це цілісна система прийомів і навичок 

соціально-психологічної взаємодії (викладача та суб’єкта його впливу), що 

містить у собі обмін інформацією, виховні впливи й організацію взаємин за 

допомогою комунікативних засобів. Правильно організований процес 

педагогічного спілкування нині покликаний забезпечити в педагогічній 

діяльності реальний психологічний контакт, який має виникнути між 

викладачем та студентами, перетворити останніх у суб’єктів спілкування, 

допомогти їм перебороти різноманітні психологічні бар’єри, що виникають у 

процесі взаємодії, перевести їх зі звичної для них соціальної позиції 

«керованих» на позицію «співробітництва», а головне – перетворити студентів 

у суб’єктів педагогічної творчості [4]. Тоді педагогічне спілкування утворить 

цілісну соціально-психологічну структуру педагогічної діяльності, де зазначене 

спілкування у навчанні та вихованні стане формуючим впливом на особистість 

студентів. Таке педагогічне спілкування як цілісна система соціально-

психологічної взаємодії викладача і студентів, що містить обмін інформацією, 

виховні заходи й організацію взаємин за допомогою комунікативних засобів, є 

оптимальною, продуктивною та ефективною взаємодією у ЗВО. 
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ПЕДАГОГІКА СПІВПРАЦІ ЯК НАПРЯМ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямків 

оптимізації навчального процесу у вищих навчальних закладах є його 

спрямування на демократизацію взаємовідносин викладача та студента.  

Демократизація відображається в нових підходах до навчання: створенні 

сприятливої атмосфери співробітництва, зниженні монологічного викладу 

матеріалу та дублювання інформації, яка може бути отримана з доступних 

джерел і переходу до діалогізованого спілкування із студентами в ході 

навчального процесу, інтенсифікації впровадження в навчальний процес 

активних методів навчання, які дають можливості для розкриття творчої 

особистості, розвитку ініціативи, активізації пізнавально-навчальної діяльності 

учня. Кожен педагог сильний своїми методами навчання. Однаково сильних у 

всьому немає. Того викладача можна назвати майстром, який до могутності 

класичних методів додав свій особистий досвід [2]. 

Педагогіка співпраці – напрям педагогічного мислення і практичної 

діяльності, спрямований на демократизацію і гуманізацію педагогічного 

процесу [3, с. 429]. 

Оновлення українського суспільства характеризується динамізмом 

процесів його демократизації, розширенням можливостей застосування кожною 

людиною особливих здібностей у різних видах трудової діяльності, 



 103 

багатоманітних сферах інтелектуальної праці. За цих умов висуваються 

специфічні вимоги до якостей особистості, зокрема до особистості фахівця. У 

нього має бути сформованим творчий потенціал, що дозволить бути професійно 

мобільним, здатним до оперативного та оптимального прийняття самостійних 

рішень, до постійного набуття нових знань, формування навичок орієнтування 

в інформаційно мінливому та різноманітному просторі [1, с. 3]. 

Сучасне навчання і виховання студентів ЗВО вимагає нової педагогічної 

етики, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага та творче 

співробітництво викладача та студента. Ця етика утверджує особистісне 

спілкування (підтримка, співпереживання, утвердження людської гідності, 

довіра); спонукання до обміну думок; включає ситуації вибору, самоаналізу, 

самооцінки та самопізнання.  

У педагогіці співробітництва відносини з студентами будуються таким 

чином, щоб дати їм нові стимули, закладені у самому навчанні, залучити їх до 

спільної праці та творчої взаємодії викладача та студента, спрямовані на 

опанування навчальної дисципліни. 

Педагогіка співробітництва реалізується через певні ідеї, а саме ідея 

навчання без примусу, ідея важкої мети, ідея вільного вибору, ідея опори, ідея 

випередження, ідея відповідної форми, ідея самоаналізу тощо. 

Ідея навчання без примусу передбачає виключення всіх засобів примусу з 

арсеналу педагогічних засобів; припускає наявність таких особистісних якостей 

викладача, як гуманність, комунікативність. Викладач повинен володіти 

знаннями гуманної педагогіки та прийомами мотивації.  

Ідея важкої мети полягає у тому, що перед усіма учнями ставиться 

складна ціль, водночас викладач всіма засобами має налаштувати студентів на 

її досягнення, вселити в них упевненість у перемозі над труднощами. Ідея 

вільного вибору полягає у наданні студенту свободи вибору у процесі 

навчання, студент може обирати типи завдань; творчо, креативно та 

індивідуально підходити до виконання та представлення виконаного завдання.  
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Ідея опори полягає у наданні учням опорних сигналів (символів, схем, 

таблиць, слів) для забезпечення кращого розуміння структурування, 

запам’ятовування матеріалу. Ідея великих блоків заснована на тому, що у 

великому обсязі матеріалу легше встановити логічні зв’язки, виокремити 

основну думку. Це вчить систематизувати навчальний матеріал.  

Ідея самоаналізу реалізує ідею колективного аналізу та оцінювання 

діяльності кожного студента, що забезпечується шляхом використання 

тренінгів спрямованих на пропрацювання в уяві моделей поведінки, уявлення 

себе на місці студента, рефлексивні вправи, програвання навчальних ситуацій у 

ділових іграх. 

Діалог у навчанні може відбуватись як в індивідуально-особистісній 

формі, так і у вигляді соціального діалогу, який виражає процес формування 

суспільної думки. Коли стосунки науково-педагогічних працівників та 

студентів набувають суб’єкт-суб’єктного характеру, що є засадовим для 

особистісно зорієнтованого підходу до навчання, вони можуть ствердитись як 

рефлексивна взаємодія. Діалог між учасниками навчальної взаємодії набуває 

ознак паритетного: кожен прагне навчитись сприймати партнера як рівного 

собі, дозволяти йому оцінювати свої судження. Практичною основою такого 

діалогу є уміння ставити запитання собі та іншим. Це не просто уміння, а 

своєрідне мистецтво, котре передбачає бездоганне володіння мовленням, 

чуйність до комунікативних проявів партнера, особливо до невербальних 

сигналів, здібності відрізняти щирі відповіді від нещирих; це мистецтво 

бережливого ставлення до людини, яка знаходиться під владою наших 

запитань. Викладач, що навчає студентів на основі особистісно-зорієнтованого 

підходу, уміє вислухати, зрозуміти, пояснити, запитати й відповісти, 

переконати, створити атмосферу довіри під час бесіди і ділового настрою у 

співбесіді, знайти тонкий підхід, зняти напруження, розв’язати конфлікт. 
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